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KRUISWOORDPUZZEL

Horizontaal  1. bewoner van het Midden-Oosten; 7. plaats in
Gelderland; 12. koeienmaag; 13. Duits wijngebied; 14. aardkluit;
15. gigawatt (afk.); 17. disconto (afk.); 19. promotiefilmpje; 21.
exemplaar (afk.); 22. wet werk en inkomen naar arbeidsvermo-
gen (afk.); 24. ontspanningsplaats voor kinderen; 27. Europe-
aan; 28. openbare betrekking; 30. autokeuring (afk.); 31. gravin
van Holland; 32. Duits automerk; 33. sterk ijzerhoudende grond-
soort; 35. snelheid (vaart); 37. tentoonstellingsgebouw in
Amsterdam; 38. tweede oogst van een gewas; 41. Nederlandse
omroepstichting (afk.); 42. Nederlandse dichter; 44. Australi-
sche struisvogel; 46. roofdier; 47. oude Nederlands betaalmid-
del; 48. lachwekkend (leuk); 49. inzet (vlijt); 50. een moment;
52. betaalmiddel; 54. toorts; 56. scheepsvloer; 58. visetende
vogel; 61. Europeaan; 62. zijn geboortedag vieren; 64. keel-,
neus- en oogheelkunde (afk.); 65. van geringe lengte; 67. oude
lap; 68. durf; 70. onderaardse ruimte; 72. telwoord; 73. Duitse
componist; 76. open plek in een bos; 77. kippenproduct; 78.
overschot; 79. op alle plaatsen; 81. Amsterdamse tijd (afk.); 82.
biljartstok; 83. havenplaats in Israël; 84. vordering; 86. soort
antilope; 87. plaats in Zeeland.

Verticaal  1. achterdocht (wantrouwen); 2. aluminium (scheik.
afk.); 3. slaapplaats; 4. nijlreiger; 5. geneesmiddelenbriefje; 6.
bevroren neerslag; 7. oude Portugese munt; 8. afneembare
snelbinder; 9. meisjesspeelgoed; 10. oude lengtemaat; 11.
geweven stof; 16. jongensnaam; 18. plaats in België; 20. meis-
jesnaam; 21. plechtige belofte; 23. algemene bond voor onder-
wijzend personeel (afk.); 25. eikenschors van schors ontdoen;
26. spits toelopend; 27. hard klinkend; 29. informatiesysteem op
televisie; 32. botsing; 34. sterke drank;  36. afzichtelijk wezen;
37. gordijnrail; 39. welpenleidster; 40. schietpatroon; 42.
schoonmaakgerei; 43. man van adel; 45. lidwoord; 46. jong dier;
51. smeerstof; 53. Nederlandse rivier; 54. varken om mee te
fokken; 55. rode vrucht; 56. werppijltje 57. gewicht; 59. gepelde
gerst; 60. aswenteling (draai); 62. Bargoens voor tien gilden; 63.
kans op iets ergs; 66. uitroep van schik; 67. onderricht; 69.
hevig; 71. bid (Lat.); 73. hangman; 74. handvat aan een mes;
75. middag (tijdstip 12 uur); 78. schuw dier; 80. Chinese vermi-
celli; 82. kort zicht (afk.); 85. stoomschip (afk.).

PUZZEL MEE

  Kijk snel op pagina ..

Castricum - Het is al 35 jaar een vertrouwd beeld in Bakkum, de winkel van Ans en Ronald Borstlap. Op 1 januari sluiten 
zij voorgoed hun deur en gaan ze eindelijk van hun pensioen genieten. Verderop in deze krant treft u een uitgebreid 
interview met hen aan. Hierin blikken zij terug op het ontstaan van hun passie, hun band met de klanten en bijzondere 
situaties. Tekst en foto: Henk de Reus. Lees verder op pagina 19

Definitief slotakkoord voor 
muziekhandel Borstlap

Door Mardou van Kuilenburg

Geluidsoverlast, baldadigheid en 
vernielingen door jongeren: sinds 
de eerste lockdown in maart zijn 
274 incidenten geregistreerd. In 
dezelfde periode vorig jaar kwamen 
er 138 meldingen. De gemeente 
werkt nauw samen met de politie 
om de overlast te beperken.
,,De politie heeft het te druk om 
extra te surveilleren en boa’s 
worden ingezet op coronagerela-
teerde onderwerpen. Dat zorgt 
voor een gat, daarom is er voor 
gekozen om de horecaportiers in te 
zetten op jeugd- en vuurwerkover-

last”, aldus wijkagent Jacco Mun-
ster (Castricum-Centrum). 

‘Geen boetes uitdelen’
Momenteel zijn in de weekenden 
drie toezichthouders actief, op 
doordeweekse dagen gemiddeld 
één. Volgens een woordvoerder van 
de gemeente vervullen beveiligers 
de rol van toezichthouder tijdelijk. 
,,Zij spreken mensen aan en waar-
schuwen. Boetes uitschrijven 
mogen ze niet, daarvoor moet de 
politie of een boa ingeschakeld 
worden.” 
De woordvoerder stelt dat er onder-
ling goed wordt samengewerkt 

door de instanties wanneer regels 
overtreden worden of er overlast is. 
,,We zien wel dat het nodig is om 
mensen aan te blijven spreken.”

Vuurwerkbommen
Volgens wijkagent Munster vindt 
de overlast door de hele gemeente 
plaats. ,,Er is geen speci�eke wijk 
die eruit springt. Ook in omlig-
gende gemeenten merken we een 
stijging. Dit is ook elk jaar de 
periode van vuurwerkoverlast. 
Vroeger waren dat rotjes en ander 
knalvuurwerk, nu zijn het steeds 
vaker vuurwerkbommen.” Van het 
aantal meldingen wordt een deel 
door de agenten zelf geconsta-
teerd. Munster denkt dat verveling 
ten grondslag ligt aan het stijgende 
aantal overlastmeldingen. 
lees verder op pagina 10

Castricum - De particuliere beveiligers die eerder werden ingezet om te 
handhaven in de horeca, gaan nu de straat op om jeugdoverlast en vuur-
werkproblematiek te beperken. Het aantal meldingen van overlast door 
jongeren is sinds de coronacrisis verdubbeld.

Beveiligers moeten jeugd- en 
vuurwerkoverlast terugdringen

IN DEZE KRANT HET GEMEENTENIEUWS

Tel. 0251 - 652 430
Burg. Mooijstr. 29/37 Castricum

RIBLAPPEN
25% KORTING
VLEESWARENTRIO:

KALFSROLLADE
WIJNCERVELAAT

PROCUREUR
SAMEN € 5,99

BOERENKOOL
+ ROOKWORST

VOOR 2 PERS. € 6,99
SAUCIJZENBROODJES

PER STUK € 0,99

HEERLIJK

BEGINT 
MET DE 
ROSET
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Aanleveren van advertentie
Maandag voor 15.00 uur
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Advertentieverkoop
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Advertentie-tarieven
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Aanleveren van kopij
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Raimond Bos
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Directie
Frits Raadsheer 

Bladmanager
Veroni Pereboom 
Mobiel 06-30695175

Kabalen
Opgave gratis advertenties voor 
www.castricummer.nl/
kabalen-opgeven

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

Verspreiding en bezorgklachten
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433 

Centrale administratie
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
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Ingezonden brieven
Uw brief van max. 300 woorden, dient 
ondertekend te zijn en voorzien van 
naam, adres, telefoonnummer en/of 
e-mailadres. Anoniem ingezonden 
brieven worden niet in behandeling 
genomen. De redactie behoudt zich 
het recht te weigeren dan wel te 
redigeren.

Let op
Nadrukkelijk maken wij u er op attent, 
dat door ons in deze krant gepro-
duceerd advertentie-, foto-, en/of 
tekstmateriaal niet beschikbaar wordt 
gesteld aan derden. Dus ook niet per 
e-mail, fotokopie of anderszins zonder 
uitdrukkelijke, schriftelijke toestem-
ming van de uitgever!

Privacy
Zie onze privacyverklaring op 
www.castricummer.nl/privacy

Milieu
Onze krant wordt volledig gedrukt 
op FSC-Mix papier van verantwoorde 
herkomst.

WWW.CASTRICUMMER.NL

M A A K  VA N  J E  H U I S 
J O U W  D R O O M H U I S !

ZATERDAG 5 DECEMBER
R.K. St. Pancratiuskerk
19.00 uur father Mathew met 
voorzang. Vooraf aanmelden 
noodzakelijk, 0251 - 652479, 
dinsdag 9.30 - 11.30 uur en 
vrijdag 9.30 - 12.00 uur.

H. Corneliuskerk Limmen
19.00 uur: Meditatieve viering 
met meditatieve zang. Voor-
ganger: Pastor K. Kint.

ZONDAG 6 DECEMBER
Protestantse Kerk Castricum
Dorpskerk, 10.00 uur, dhr. T. 
Vessies. Met kinderdienst. 2e 
zondag van de Advent. Gelijk-
tijdig op radio Castricum en via 
een livestream; link op www.
pkcastricum.nl

RK. St. Pancratiuskerk 
9.15 uur, kapelaan Teun Warnaar 
met voorzang. Vooraf 
aanmelden noodzakelijk, 0251 
- 652479, dinsdag 9.30 - 11.30 
uur en vrijdag 9.30 - 12.00 uur.

Evangeliegemeente Castricum
Nieuw Geesterhage Geester-
duinweg 3, 10.00 uur, Elsa 
Waljaard. Via de TV https://www.
egcastricum.nl/go/livestream/ 

Op ‘Dijk en Duin’
Oude Parklaan 117, Castricum. 
Tot nader order geen vieringen.

H. Corneliuskerk Limmen
10.00 uur: Woord- en Commu-
nieviering met zanggroep B.  
gemengd/liturgisch koor. 
Voorganger: Pastor K. Kint.

KERKDIENSTEN

AVOND-, NACHT- EN 
WEEKENDDIENST

Op werkdagen van 17.00 tot 
8.00 uur, in het weekend tot 
maandag 8.00 uur en op feest-
dagen: Huisartsenpost Bever-
wijk in het Rode Kruis Zieken-
huis, alleen volgens telefonische 
afspraak: 0251-265265. 

Bij contact met de post wordt 
gevraagd om verzekeringsgege-
vens, zorg dat u deze paraat 
heeft.

WAARNEMING
Op werkdagen is er een onder-
linge waarneemregeling voor en 
door praktijken Bakker, Hoek-
stra, Coppoolse, v.d. Maarel en 
Mohammadnia. Info via 
websites, deurposter en 
telefoonbandjes.

HUISARTSEN

Castricum - Zaterdagmiddag 
meldde een bewoner van de 
Koningin Wilhelminalaan bij de 
politie dat er mogelijk op zijn woning 
was geschoten. De melder kende de 
verdachte. Politieagenten gingen 
naar de woning toe en blokten deze 
af. Even later stapte de verdachte in 
een auto en reed weg. Agenten 
hebben het voertuig gevolgd en op 
de Walstro werd de verdachte aange-
houden. De zaak wordt nader 
onderzocht.

Melding van 
schietpartij

Door Henk de Reus

Frank la Croix van het Ruiterhuys legt 
het uit. ,,De horeca is al een tijdje in 
lockdown en dit zal waarschijnlijk tot 
half januari duren. De situatie is niet 
leuk, maar we begrijpen het wel. Het 
is vervelend als je bedrijf plat ligt, 
maar het kan altijd erger. Denk maar 
aan de mensen die corona hebben. 
We hebben ontzettend veel respect 
voor de zorgmedewerkers die dage-
lijks aan de bedden van de corona 
patiënten staan en al hun liefde in 
hun werk leggen. Ze staan dag en 
nacht klaar en draaien soms zestig 
uur per week. We hebben wel een 
keer voor ze geklapt, maar daarna 
bleef het stil.” 

Lied
,,De medewerkers binnen ons bedrijf 
zien elkaar door de lockdown ook 
haast niet meer”, zegt La Croix. ,,Je 
verliest daardoor de binding met 
elkaar. Het leek ons een leuk idee om 
speciaal voor de IC-zorgmedewer-
kers van het Rodekruisziekenhuis en 
van de Noordwest Ziekenhuisgroep 
een kerstlied op te nemen en ze zo 
een hart onder de riem te steken. 
Het gaat om 65 medewerkers in 
Beverwijk en 190 medewerkers in 

Alkmaar. 
De tekst van het lied is geschreven 
door onze dochter Emma en de 
muziek is van de band Band aid 
(Ebola song). Naast Emma doen mijn 
vrouw Nikki, schoonvader Henny 
Huisman, de collega’s Astrid en 
Bianca en ikzelf mee. Henny’s 
moeder Emma (91) en mijn moeder 
hebben in de videoclip een �guran-
tenrol. Het lied vertegenwoordigt 
een boodschap van de horecamede-
werkers aan de zorg en is terug te 
zien op Spotify, Youtube en op de 
site van het Ruiterhuys.”  

Kerstpakket
Naast dit gebaar bedachten de 
medewerkers van het Ruiterhuys 
nog een andere mooie geste voor de 
IC-zorgmedewerkers. La Croix: ,,Nu 
Kerstmis niet op de gebruikelijke 
manier gevierd kan worden stellen 
we gratis kerstpakketten beschik-
baar voor alle 255 zorgmedewerkers 
op de IC-afdelingen. Juist in deze 
kerstperiode in coronatijd leek het 
ons belangrijk om ze op deze wijze 
onze dank en erkentelijkheid te 
tonen. De kerstpakketten hebben 
een waarde van € 42. Aan de samen-
stelling van kerstpakketten leverden 
wijnleverancier Molenaar en Vhc 

Jongens BV leveranciers ook een 
bijdrage. Zelf voegen we nog een 
waardebon van € 10,- aan het pakket 
toe.”

Doneren
Het Ruiterhuys wil de inwoners van 
Castricum, Akersloot en Limmen bij 
dit project betrekken. 
La Croix: ,,Inwoners kunnen een 
steentje bijdragen door online voor 
€ 7,50 een kerstpakket bij te kopen. 
Dit kunnen zij doen via onze website 
www.hetruiterhuys.nl. Op de website 
is ruimte gemaakt voor een persoon-
lijke boodschap voor een willekeu-
rige IC-medewerker die het kerst-
pakket krijgt. Dit kan een bedankje, 
een bemoediging, een hart onder de 
riem, of een blijk van waardering 
zijn. Dit geeft het kerstpakket meer-
waarde. Wij printen de tekst uit op 
een kaartje dat bij het pakket wordt 
gevoegd en zorgen ervoor dat alle 
kerstpakketten met kaartjes bij de 
IC-zorgmedewerkers terecht komen. 
Je koopt het pakket dus niet voor 
jezelf, maar voor een zorgmede-
werker. Hoe leuk zou het zijn als 
zoveel mogelijk inwoners uit 
Castricum, Akersloot en Limmen 
hieraan meedoen?”, zegt een 
bevlogen La Croix. ,,Samen tonen wij 
zo onze persoonlijke erkentelijkheid 
voor deze kanjers in de zorg. Dit gaat 
verder dan een keer klappen. Het 
zou nog mooier zijn wanneer andere 
horecabedrijven in de regio en 
landelijk het signaal oppakken en 
soortgelijke initiatieven ontwikkelen 
voor andere ziekenhuizen in de 
buurt, zodat het zich als een olievlek 
verspreidt.” 

Castricum - Wie goed heeft opgelet zag gisteravond in het programma 
Shownieuws van SBS6 een spetterend optreden van enkele medewerkers 
van het Ruiterhuys. Het is een eerbetoon aan de IC-zorgmedewerkers van 
het Rode Kruisziekenhuis Beverwijk en van de Noordwest Ziekenhuis-
groep, locatie Alkmaar. Het bleef niet alleen bij een lied.

Sympathiek gebaar naar IC-
medewerkers ziekenhuizen

Het kerstpakket dat voor € 7,50 via de 
website te koop is en dat aan een 
IC-zorgmedewerker zal worden 
gegeven. 

Dochter Emma is leadzangeres tijdens de opname van het kerstlied. 

Frank la Croix rijdt de eerste pallets met kerstpakketten naar binnen. Foto’s: Henk de Reus
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Agenda Raadsplein 
3 december 2020

  
 Commissies
19.30 – 21.00 Vervolgbehandeling ruimtelijk kader Zanderij Noord*

   
 Pauze

21.15 – 22.30 Diverse ruimtelijke plannen: 

  - Kaderstellend besluit voor de bouw van 10 appartementen aan  
    Schouw 1 te Akersloot
  - Kaderstellend besluit Brakersweg 19-21 te Castricum
   
21.30 – 22.30  Commissie Algemene Zaken* 
  

 1A 2e Financiële rapportage 2020
 1B Zienswijze op 2e begroti ngswijziging BUCH
 1C Wijziging regels Egalisati ereserve sociale woningbouw 2019
 1D Raadsvoorstel aanwijzing griffi  er
 2A Besluitenlijst raadsvergadering 12 november 2020
 2B Lijst van ingekomen stukken
 2C Lijst ter inzage gelegde informati e
 2D Mededelingen van het college
  - Algemeen
  - Uit de samenwerkingsverbanden
 2E Vragen uit de raad

22.45 – 23.00  Raadsvergadering 
   

 1 Opening en mededelingen
 2 Vaststellen agenda
 3 Debat raad
 A Actuele politi eke onderwerpen
 4 Besluitvorming
 A Renteloze lening aan Bridge & Biljartclub Castricum 
 B Subsidieverordening inclusief amendement 
 C Moti e Jeugdlintje 
 D 2e Firap 2020 (o.v.b. van commissiebehandeling)
 E Zienswijze op 2e begroti ngswijziging Werkorganisati e BUCH (o.v.b. van  
     commissiebehandeling)
 F Wijziging regels Egalisati ereserve sociale woningbouw 2019 (o.v.b. van  
    commissiebehandeling)
 H Raadsvoorstel aanwijzing griffi  er 
 5 Sluiti ng

Agenda raadsinformatiebijeenkomst 
10 december 2020

   Commissie
19.30 – 20.30 Wijziging APV in verband met verbod op Carbid schieten 
 Pauze
21.00 – 22.30 Gereserveerd voor eventuele uitloop 26 november 2020 
 en 3 december 2020 

De gemeenteraad van Castricum wordt voorg-
esteld Rosanne Slootweg (33) aan te wijzen als 
nieuwe griffi  er van de gemeente Castricum. In de 
raadsvergadering van 3 december aanstaande zal 
worden besloten over dit voorstel. 

De invulling van de functi e is voorzien per 1 
januari 2021. Rosanne volgt Vera Hornstra op die 
met ingang van 1 januari 2021 griffi  er wordt in 
de gemeente Alkmaar. Rosanne is politi coloog en 
werkt sinds 2015 als raadsadviseur/plaatsvervan-
gend griffi  er op de griffi  e in Castricum.

Rosanne Slootweg 
beoogd raadsgriffi  er
gemeente Castricum

U bent van harte welkom de vergaderingen van de raad bij te wonen. 
Op dit moment vergadert de raad i.v.m. Corona virtueel. Meer informati e kunt u vinden op 
www.castricum.nl/virtueelvergaderen. De vergaderstukken kunt u bekijken op 
castricum.raadsinformati e.nl. 
 
Wilt u inspreken bij één van de commissievergaderingen? Meld u dan voor 17.00 uur op de dag 
van de vergadering aan bij de griffi  e. Bij commissies die zijn aangemerkt met een * is inspreken 
niet (meer) mogelijk. U hoeft  zich niet aan te melden om ti jdens raadsinformati ebijeenkomsten 
uw vragen te stellen of opmerkingen te maken.

Raadsspreekuur 
Vertegenwoordigers van de verschillende gemeenteraadsfracti es gaan graag met u als inwoner 
in gesprek ti jdens het raadsspreekuur. Wilt u een verzoek doen, loopt u tegen een probleem aan 
of wilt u een idee voorleggen, meld u dan aan via de griffi  e. Dit kan tot en meta de donderdag 
voorafgaand aan het spreekuur tot 12.00 uur. Het eerstvolgende Raadsspreekuur is op maandag 
7 december.

Contact
Voor al uw vragen rondom de vergaderingen van de raad kunt u bij de griffi  e terecht. Dat kan 
per mail via raadsgriffi  e@castricum.nl, of telefonisch via 088 909 7014 of 088 909 7094.

Agenda’s vergaderingen 
gemeenteraad Castricum

Maak het verschil 

Laat mensen zoals u weten 
waarvoor u zich aan de 
coronaregels houdt. 
Help ons om corona eronder 
te krijgen. Geef u op via 
www.gezichtgezocht.nl

Geef u op als 
gezicht van de 
campagne!

Afgelopen zondag 29 november 2020 is de gemeente begonnen met het labelen van de 
weesfi etsen bij stati on Castricum. Om zeker te weten dat het om weesfi etsen gaat, krijgen ze 
eerst een label. Staat die fi ets met label er na 4 weken nog steeds, dan wordt hij verwijderd.

Geen weesfi ets?
Gebruikt u de fi ets wel? Dan moet u het label volledig verwijderen. Zo weten wij dat uw fi ets 
wordt gebruikt en voorkomt u verwijdering. Het kan zijn dat u door omstandigheden niet in de 
gelegenheid bent geweest om het label op ti jd te verwijderen. U fi ets is na vier weken verwijderd 
en wilt u deze toch terug. Dan kunt u contact opnemen met de gemeente via 14 0251.

Gemeente haalt weesfi etsen 
weg bij station Castricum

Heeft  u het al genoteerd? Op woensdag 17 maart 2021 zijn de verkiezingen voor de Tweede 
Kamer.  Door de coronamaatregelen zijn aanpassingen nodig. De rijksoverheid beslist hier bin-
nenkort over. Via deze gemeentepagina houden wij u op de hoogte van de belangrijkste ontwik-
kelingen en de prakti sche zaken die u als kiezer moet weten. U kunt die ook nalezen op de spe-
ciale webpagina www.castricum.nl/verkiezingen

Ook is het vinden van voldoende stembureauleden belangrijk. Daar starten we nu al mee. Heeft  
u interesse om te helpen in een stembureau? Meld u dan nu aan via deze link: 
htt p://castricum.mijnverkiezing.nl

Verkiezingen Tweede Kamer 2021 

Bij meerdere gemeenten in Nederland komen klachten binnen van inwoners die zijn opgelicht 
door websites die zeggen te helpen bij het regelen of aanvragen van zaken bij de gemeente. 
Gemeenten werken niet samen met deze websites. Deze websites en online lokett en vragen om 
gevoelige persoonlijke informati e en geld voor het maken van een afspraak bij de gemeente. Of 
ze rekenen een hoog tarief voor een uitt reksel of akte. 

Een afspraak maken bij de gemeente is alti jd grati s. U kunt een uitt reksel gewoon eenvoudig zelf 
bij de gemeente aanvragen. Net zo makkelijk en veel goedkoper!

Derde partijen ‘verkopen’ diensten 
van de gemeente

Voor de aanleg van een oplaadpunt:
• Ter hoogte van  Hyacintenveld 20, Castricum

Het verkeersbesluit kunt u vinden op www.offi  cielebekendmakingen.nl. Vanaf 2 december 2020 
ligt het verkeersbesluit 6 weken ter inzage in het gemeentehuis. Gedurende deze periode kunt u 
bezwaar maken. Voor meer informati e kunt u contact met ons opnemen.

Verkeersbesluit oplaadpunt
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Heeft u uw zorgverzekering al geregeld? 

Wij vinden goede zorg voor onze inwoners belangrijk. 
Ook voor mensen met een laag inkomen. 

Kijk op www.castricum.nl voor
prakti sche info.
Maak via de website een afspraak voordat
u naar het gemeentehuis komt.
Iets kapot of zwerfvuil? Doe een melding
openbare ruimte via de website.

Like ons op Facebook en Twitt er
Instagram: gemeentecastricum
Stel uw vraag: WhatsApp 06 25756160
E-mail: info@castricum.nl
Telefoon: 14 0251, ma t/m vr 08.00

tot 17.00 uur. Voor spoed 24/7
Sociaal Team
tel. 14 0251; telefonisch spreekuur
ma. t/m vr.: 8.00 -17.00 uur
postcode 1901:
sociaalteamcastricum1901@debuch.nl
postcode 1902:
sociaalteamcastricum1902@debuch.nl
overige postcodes:
sociaalteam-akerslootlimmendewoude@
debuch.nl

Publieksbalies Gemeentehuis
Voor het aanvragen van uw paspoort, rijbewijs, 
uitt reksels en vragen over zorg en fi nanciën maakt 

u vooraf een afspraak via afspraak.castricum.nl of 
140251. Raadhuisplein 1, 1902 CA Castricum 

Milieustraat
Kom alleen als het echt noodzakelijk is!
Schulpstet 17, 1901 JH Castricum di. t/m vrij.
van 8.30 tot 15.45 uur, za. van 9.00 tot 16.00
uur. 
Zie www.castricum.nl/afval voor openings-
ti jden, ook die van de gemeente Bergen, 
Heiloo en Uitgeest

Bestuur, griffi  e en kantoor
Raadhuisplein 1, 1902 CA Castricum.
Bezoek op afspraak.

Contact college
Afspraken met burgemeester of
wethouder(s): bestuurssecretariaat, tel. 14
0251, bestuurssecretariaat@castricum.nl

Bijeenkomsten gemeenteraad
Raadhuisplein 1, 1902 CA Castricum

Boa’s
Boa’s (buitengewone opsporingsambtenaren)
controleren en handhaven op het naleven
van de corona-maatregelen, regels voor bijvoor-
beeld parkeren, hondenpoep en afval.
boa@debuch.nl

Colofon

Publicatie Castricum 2 december 2020
Omgevingsvergunning 
Aangevraagd
Dorpsstraat 39 in Castricum, het wijzigen van de bestemming horeca naar de bestemming 
detailhandel, datum ontvangst 19 november 2020 (WABO2002369)
Geesterduin 27 in Castricum, het inrichten van een bouwplaats, datum ontvangst 19 
november 2020 (WABO2002372)
Hogeweg 146 in Limmen, het bouwen van een loods, datum ontvangst 20 november 2020 
(WABO2002376)
Kerklaan 44 in Akersloot, het verlengen van het dak, datum ontvangst 20 november 2020 
(WABO2002374)
Eerste Groenelaan 139 in Castricum, het bouwen van een erker, datum ontvangst 21 
november 2020 (WABO2002381)
Kerklaan 16 in Akersloot, het bouwen van 11 appartementen, datum ontvangst 21 
november 2020 (WABO2002382)
Sifriedstraat 32 in Castricum, het plaatsen van een aanbouw, het bouwen van een berging 
en het wijzigen van de voorgevel van de woning, datum ontvangst 22 november 2020 
(WABO2002385)
Bloemgaarde 39 in Castricum, het plaatsen van een dakkapel, datum ontvangst 23 
november 2020 (WABO2002394)
Walstro 1 in Castricum, het uitvoeren van werkzaamheden aan een gemeentelijk monument 
(legalisati e), datum ontvangst 23 november 2020 (WABO2002401)
Heereweg 12 in Castricum, het kappen van een berk, datum ontvangst 25 november 2020 
(WABO2002414)
Brahmslaan 8a in Akersloot, het plaatsen van een overkapping, een nieuw kozijn en 
zonnecollectoren, datum ontvangst 25 november 2020 (WABO2002425)
Middenweg 10 in Limmen, het realiseren van een dakterras op een bestaand plat dak, 
datum ontvangst 26 november 2020 (WABO2002427)
Op deze aanvragen is nog niet beslist. Tegen een aanvraag kunt u geen bezwaar maken. Dit 
kan alleen tegen een besluit op een aanvraag. Voor meer informati e kunt u contact met ons 
opnemen.

Verleend
Dorpsstraat 29 en 29a, Oudeweg 18 en 20 in Castricum (Dorpsstraat 29), het verbouwen van 
een kantoorpand tot appartementen (begane grond en 1e verdieping), verzenddatum 25 
november 2020 (WABO2001426)

Poelven 2a, 4a,6a en 8a in Castricum, het realiseren van een dakterras, verzenddatum 26 
november 2020 (WABO2002329)
Zeeweg 140 t/m 152, Castricum (even) en Zeeweg 140a t/m 152a, Castricum (even) (Zeeweg 
174), het ti jdelijk verplaatsen van veerti en strandhuizen (seizoensgebonden), verzenddatum 
24 november 2020 (WABO2001869)
Zeeweg 154 t/m 174 (even) in Castricum, het ti jdelijk plaatsen van elf strandhuizen 
(seizoengebonden), verzenddatum 24 november 2020 (WABO2001868)
Zeeweg 71 in Castricum, het ti jdelijk bouwen van Paviljoen Deining, verzenddatum 24 
november 2020 (WABO2001555)
Zeeweg 71a in Castricum, het ti jdelijk bouwen van Paviljoen SportatSea, verzenddatum 24 
november 2020 (WABO2001556)
Zeeweg 71c in Castricum, het ti jdelijk realiseren van een botenvak en plaatsen van 
een container t.b.v. opslag (seizoensgebonden), verzenddatum 24 november 2020 
(WABO2001878)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar 
maken. Voor meer informati e kunt u contact met ons opnemen.

Buiten behandeling (vergunningsvrij)
Sifriedstraat 18a in Castricum (nr 18) het wijzigen van de bestemming t.b.v. mantelzorg, 
verzenddatum 20 november 2020 (WABO2002064)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar 
maken. Voor meer informati e kunt u contact met ons opnemen.

Verlengen behandeltermijn
Dorpsstraat 9 in Akersloot het vergroten van de woning, het bouwen van een garage en het 
aanleggen/verplaatsen van een uitrit, verzenddatum 25 november 2020 (WABO2001965)
Watertorenpad in Castricum het saneren van de bodem, verzenddatum 20 november 2020 
(WABO2001778)
De beslistermijn voor deze aanvragen is met zes weken verlengd

Ontwerpbesluiten (uitgebreide procedure)
Van Oldenbarneveldweg 40 in Castricum het brandveilig gebruik van het pand, 
verzenddatum 27 november 2020 (WABO2001301)
Dit ontwerpbesluit ligt vanaf 3 december zes weken ter inzage. Tijdens deze termijn kan 
een ieder hierover zijn zienswijze indienen bij de gemeente. Voor meer informati e kunt u 
contact met ons opnemen.

Heeft  u een laag inkomen en een beperkt eigen vermogen? En wilt u kiezen voor een uit-
gebreide zorgverzekering? Maak dan gebruik van de collecti eve zorgverzekering voor minima. 
Ook wel de Gemeentepolis genoemd. Wij bieden samen met zorgverzekeraar Univé de verzeker-
ing aan. Deze bestaat uit een basisverzekering en verschillende aanvullende verzekeringen. Wij 
betalen een deel van uw zorgverzekering en u krijgt vele extra’s. U kunt zelf de zorg kiezen die bij 
u past. Stap nu makkelijk en snel over via www.gezondverzekerd.nl. U moet de overstap regelen 
voor 31 december 2020.

De voordelen:
- De gemeente betaalt mee aan het aanvullende pakket.
- U krijgt korti ng op de basisverzekering.
- U krijgt ruime vergoedingen voor onder andere brillen, lenzen, fysiotherapie, tandartskosten  
  en de eigen bijdragen WMO/Wlz.
- Univé accepteert iedereen, zonder medische keuring.
- Kiest u het pakket ‘Compleet, € 0,- eigen risico’, dan is uw verplichte eigen risico ook 
  meeverzekerd.

De premies op een rij
 Compact  Compleet Compleet + €-0,00 eigen risico
Bedrag verzekering € 146,31 €   170,92 €  200,32
Korti ng Univé €      3,74 €       3,74 €      3,74
Bijdrage gemeente €    10,- €     20,- €    45,-
U betaalt per maand € 132,57  € 147,18 € 151,58 

Komt u in aanmerking?
U komt voor de Gemeentepolis in aanmerking als u een laag inkomen en een beperkt eigen 
vermogen heeft . Nadat u zich heeft  aangemeld via www.gezondverzekerd.nl, hoort u van ons of 
u in aanmerking komt voor de verzekering.

Collecti eve zorgverzekering afsluiten?
Via www.gezondverzekerd.nl kunt u snel en eenvoudig een collecti eve zorgverzekering afsluiten. 
Typ in het tekstvak: gemeente Castricum.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Castricum maken bekend dat het 
ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning met schuur op het 
perceel naast Schoollaan 2 in Limmen ter inzage ligt. Het ontwerpbesluit met de bijbehorende 
stukken liggen met ingang van 3 december 2020 t/m 13 januari 2021 ter inzage in het 
gemeentehuis van Castricum. Ook is het plan te raadplegen op www.castricum.nl via Plannen en 
Projecten, inzage procedures.
LET OP: in verband met het Corona virus is het gemeentehuis beperkt open. Wij verzoeken 
u dan ook eerst telefonisch contact (14 0251) op te nemen indien u de stukken fysiek wilt 
bekijken.

Zienswijze: 
Gedurende de inzagetermijn kan een ieder mondeling of schrift elijk een zienswijze 
indienen tegen het ontwerpbesluit omgevingsvergunning bij het college van burgemeester 
en wethouders (Postbus 1301, 1900 BH Castricum), onder vermelding van ‘Zienswijze 
ontwerpbesluit omgevingsvergunning naast Schoollaan 2 Limmen’. Voor het indienen van een 
mondelinge zienswijze of voor meer informati e kunt u contact opnemen met de heer K. Adema 
van team Plannen en Projecten via 14 0251 of keesadema@debuch.nl.

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning 
voor het bouwen van een woning met 
schuur  op het perceel naast Schoollaan 2 
in Limmen

Regel uw overstap op ti jd
U kunt zich tot en met 31 december 2020 aanmelden. Univé regelt dan de opzegging van uw 
huidige zorgverzekering. U mag alleen overstappen naar Univé als u geen betalingsachterstand 
heeft  bij uw huidige zorgverzekeraar. 

Meer informati e
Op www.castricum.nl vindt u meer informati e over de collecti eve zorgverzekering. 
U kunt ook contact opnemen met de klantenservice van Univé op maandag tot en met vrijdag 
8.00 - 20.00 uur en zaterdag 9.00 - 13.00 uur, telefoonnummer 072 527 76 22. 
Voor alle andere vragen kunt u contact opnemen met een medewerker van het Sociaal Team 
van de gemeente.









8 inderegio.nl • 2 december 2020NIEUWS

LEZERSPOST

Ik heb voor even de prominentenbus geleend om een rondje Limmen te 
maken en te kijken of er nog vrijgezellen wonen. Want vroeger had je er 
wat hoor, en allemaal bekend in Limmen.  Meer dan nu? Wie weet! We 
hadden natuurlijk de legendarische Piet Dijkman. Heel Limmen heeft 
daar wel een keer een kopje ko�e gehad. Het aanbouwtje werd daar het 
kaarthuis. Elke dag werd er gekaart door onder meer de gebroeders 
Pepping. Jan Boon was ook zo’n bekende Limmer. Alles wist hij van de top 
40. Naam artiest, jaartal en nummer, Jan wist het. Op de hoek van de bar 
in ‘De Uitkomst’ zie ik hem zo voor mij; Maarten Zandbergen. Altijd een 
shaggie hangend aan zijn linker bovenlip. Wat te denken van Jaap Zonne-
veld. Overal waar een klaverjasdrive gehouden werd, was Jaap te vinden. 
Ooit wilde Jaap nog in het Guinness Book komen. Veertig uur dammen bij 
het ‘hoekje’. Wat te denken van de gemeentewerker Niek Droog. ,,Nooit 
getrouwd geweest maar wel stout geweest’’, zo waren zijn woorden. 
Wijzend op een vrouw, die later voor de dames ging, zei Niek door zijn 
neus pratend nog eens: ,,Die heb ik ook nog eens gen**kt.’’ Lachen toch? 
Laten we vooral dat nest Konijnen niet vergeten. Op één na allen vrijgezel 
gebleven. Alleen Dirk trouwde. Cor, Jaap, Jan, Piet, Kees, Paul en zus Jans 
zijn onbevlekt retour gezonden naar Onze Lieve Heer. Paul was de eerste 
die ik meemaakte, die op mannen viel. Alleen heeft hij daar naar mijn 
weten nooit gebruik van gemaakt. Al deze personen zijn nu in onze 
herinnering.

Laten we de halfvolle bus maar rijden naar degenen die nog onder ons 
zijn. Begrijpelijk natuurlijk, dat er weinig volk in de bus zit. Alle vrijge-
zellen zijn ook normaal in Limmen te spotten. Zo kom je op de �ets of 
lopend onze kunstschilder John Droog wel eens tegen. Kom je bij de 
visboer, zie je Jaap Limmen uit z’n blauwe transporter stappen om een 
haring te nuttigen. Steevast is ook Piet Hollander van de partij om een 
lekker vissie mee te nemen voor zijn broer Jan. De gebroeders wonen nog 
immer onder één dak en houden zich voornamelijk bezig met de krant 
uitpluizen over voetbal en AZ in het bijzonder. Jan heeft een compleet 
archief in zijn hoofd zitten, als het om AZ gaat. Alles weet hij nog. Piet is 
ook groot fan van de Alkmaarse club met Feyenoord als goede tweede. 
Als het maar geen Ajax is. Ook een leeftijdgenoot van Piet is Gerrit Tuyn. 
Koopt geen vis hoor. Die vangt hij zelf wel. Heeft meegedaan aan de 
kampioenschappen zoetwaterhengelen in 2005. Een delfsblauw bord in 
de kamer herinnert hem daaraan. Eén groot raadsel voor Keino (bijnaam) 
is wel hoe een kameraad van hem ook zo’n bord in prieel heeft hangen. 
Laat hem maar denken. Gerrits woorden als het over een vrouw gaat; 
,,Moet je niet eens een nieuwe trui? Dat bepaal ik zelf wel.’’ Nu mag hij 
kopen wat hij zelf wil. Einde verhaal vrouw!

Vaak heb je een vriendengroep die allen vrijgezel zijn. Zo waren dat Jan 
Nuyens, Jan Dekker, Kees Veldt en Siem Wokke. De laatste twee zijn al een 
tijdje gelukkig met vrouw ‘onder de pannen’.  Jan Dekker blijft lekker 
alleen en andere Jan is helaas verongelukt. Eerst werd gedacht dat aan de 
oosterzijweg de drie Morsjes ook alleen zouden blijven. Niets is minder 
waar. Alleen vermaakt René zich prima solo. Verzorgt zijn moeder en vindt 
het goed zo. De rest heeft een mooi gezinnetje. Vriend van René en oud-
medewerker van de Uitkijkpost is Nico Admiraal (voorheen Smurf ). Ook 
bij hem (zelfs als drummer van een band!) is het niet gelukt een vrouw te 
strikken. Wellicht lukt het Willem Krom wel. Vaak ziet men de slager des 
slagers door Limmen wandelen. Op zoek naar een loslopende vrouw? 
Kees Zonneveld zie ik ook vaak wandelen. Zou hij z’n (te) hoge �ets niet 
meer van stal halen?  Wie je zelden in Limmen ziet lopen of �etsen, maar 
altijd te spotten is, is wel Ewald Stuifbergen. Al sinds mensenheugenis 
loopt hij van balie naar balie. Altijd vrij-gezellig.

Dan rijdt de bus langs Egbert Pepping. Eén van de gebroeders (Cees is 
overleden) die ook bij Piet Dijkman kwamen. Egbert wordt vaak herin-
nerd als de man die de eerste talentenjacht in ‘De Lantaarn’ won.  Met zijn 
‘lachende Gerrit’ stal hij de show. 
De inmiddels al jaren overleden en eveneens vrijgezelle (witte pet) Niek 
Beentjes deed toen ouwe Sientje. We rijden rustig richting voetbal, waar 
voor de bus een te dikke 60er op zijn �ets rijdt. Hij had een half uur 
geleden de bus al in de gaten. Hevig kauwend op wat winegums 
probeert Rob de bus voor te blijven. Hij moet immers naar de ‘rooksalon’. 
Kaarten! In deze coronatijd wordt er niet meer gekaart. Meer dan drie hè! 
Ook Rob is vrouwloos. 
Eens in de zoveel tijd en 
als de portemonnee het 
toelaat, gaat Rob even 
naar de ‘Annies’. Je moet 
het niet doen. Kom op! 
En hoe zal het met de 
reservegrensrechter 
Ronald afkomen?  Nu 
nog vrouwloos, maar is 
nog jong. Heeft nog alle 
tijd. Trouw niet voor je 
veertig bent. Heeft hij 
niet gedaan. De bus wil 
verder, maar de diesel is 
op. Iedereen uitstappen. 
Wat een pech!

Willem Koot

Limmen, een vrijgezel-lig dorp

De broers Piet en Jan Hollander. Foto: Willem Koot

Castricum - De bibliotheek is 
normaal gesproken een plek voor 
ontmoeting. Helaas staan veel 
fysieke ontmoetingen nu even op 
pauze. Voor iedereen die de 
gesprekken met culturele inhoud erg 
mist, zijn er de Kunst & Cultuur 
Cirkels. De deelnemers voeren cultu-
reel getinte telefoongesprekken met 
andere geïnteresseerden. Zo leren ze 
anderen kennen en spreken ze met 
elkaar over inspirerende quotes, 

prachtige kunstwerken of de mooiste 
gedichten. Elke week voert men twee 
gesprekken: één keer wordt de deel-
nemer gebeld en één keer belt men 
zelf iemand anders. Alle informatie 
met onder andere gespreksuggesties 
krijgt men om de week toegestuurd 
per e-mail of per post. Aanmelden 
kan via de website van Bibliotheek 
Kennemerwaard, telefonisch bij de 
klantenservice (072 5156644) of per 
e-mail (klantenservice@bknw.nl) met 

vermelding van het eigen e-mail-
adres en telefoonnummer. Indien 
men de informatie liever per post wil 
ontvangen, dient uiteraard ook het 
postadres opgegeven te worden.
Interesse gewekt? Toe aan een goed 
gesprek met inhoud? Aanmelden is 
gratis! Bij aanmelding gaat men er 
automatisch mee akkoord dat naam 
en telefoonnummer aan één andere 
deelnemer beschikbaar gesteld 
worden.

Kunst & Cultuur Cirkels van 
Bibliotheek Kennemerwaard

Dorpsstraat 70  •  Castricum Dorpsstraat 70  •  Castricum Dorpsstraat 70  •  Castricum 

Tickets bestellen: 
www.corsobioscoop.nl

donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag, maandag, 
dinsdag & woensdag 20.00 uur

The Comeback Trail
donderdag 19.30 uur

vrijdag 15.45 uur
zaterdag 15.15 uur

zondag & dinsdag 19.30 uur
Rifkin’s Festival

vrijdag 15.15 uur
Hope

zaterdag 15.45 uur
maandag 19.30 uur

De vogelwachter
zaterdag 19.30 uur 
zondag 15.45 uur

woensdag 19.30 uur
The Singing Club

vrijdag 19.30 uur
zondag 15.15 uur
Made in Italy
zondag 12.30 uur 
Cats & Dogs: 

Slaan de pootjes ineen!
zaterdag 12.30 & 13.00 uur 

zondag 13.00 uur 
De Club van Sinterklaas 

en het grote pietenfeest

Programma 3 december  t/m 9 december

Lees aandachtig het protocol op de site
voordat u naar de bioscoop komt!

Filmproducent Max Barber heeft, na 
de zoveelste �op, een enorme schuld 
bij crimineel Reggie Fontaine. Nu zijn 
leven op het spel staat, besluit Max 
een western�lm te produceren met 
als doel om de hoofdrolspeler te 
laten verongelukken en zo de verze-
keringspremie op te strijken. Maar 
deze Duke Montana blijkt toch een 

stuk lastiger te killen dan gedacht. 

Oscarwinnaars Robert de Niro, 
Morgan Freeman en Tommy Lee 
Jones zijn voor het eerst samen in 
een nu al legendarische komedie. 
Deze speel�lm is een remake van de 
in 1982 verschenen �lm van regis-
seur Harry Hurwitz met dezelfde titel.

The Comeback Trail

Wanneer een echtpaar het Filmfes-
tival van San Sebastian bezoekt, laat 
het stel zich meevoeren door de 
magie van het evenement, de 
charme van Spanje en de fantasie 

Rifkin’s Festival van de �lms. Terwijl de echtgenote 
een a�aire heeft met een succesvolle 
Franse regisseur, wordt de man 
verliefd op een prachtige Spaanse 
vrouw uit de streek. Een romantische 
komedie die met humor de liefde 
viert.

Castricum - De gemeente neemt dit jaar deel aan de campagne ‘Orange the World’. Daarmee laat de gemeente zien dat 
geweld tegen vrouwen onacceptabel is. Orange the World wil samen met Nederlandse gemeenten het thema geweld 
tegen vrouwen bespreekbaar maken. De organisatie is van mening dat als het taboe rond geweld tegen vrouwen 
verdwijnt, meer slachto�ers hulp kunnen vragen en, belangrijker nog, krijgen. Om de campagne te ‘laten zien’, is het 
gemeentehuis van Castricum op woensdag 25 november oranje verlicht. De lampen gaan tegelijkertijd met de open-
bare verlichting aan. Bovendien gaat op de voorplecht van het gemeentehuis de speciale Orange the World-vlag in top. 
Foto: gemeente Castricum.

Gemeentehuis kleurt oranje 
tegen vrouwengeweld
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In een artikel in het Noord-Hollands Dagblad van 28 november jl. maakt 
een deel van de grondeigenaren op de Zanderij een plan kenbaar om op 
een deel van de Zanderij-Noord woningen te bouwen. Dit plan wordt 
‘Natuur plus Droomduin’ genoemd. Bijzonder is de sociale context waar het 
plan op is gebaseerd. Bouwen voor jongeren, senioren en voor het duur-
dere segment. Rijk en arm komen tezamen op een mooie locatie tegen een 
natuurgebied aan. Gezamenlijk wonen, auto delen, enz.

In deze reactie leggen we uit waarom deze droom een droom moet blijven. 
Natuurlijk onderschrijven we de noodzaak voor oplossingen voor woning-
nood. Maar hierboven geschetste oplossing dient vooral een exploitatie 
doel en onderkent niet de zorgvuldig belopen besluitvorming over de 
Zanderij-Noord in de afgelopen jaren.

De Zanderij-Noord heeft een beschermde status als het gaat om bouwen. 
Dit is neergelegd in het bestemmingsplan Zanderij-Noord en vloeit voort 
uit beperkingen nabij het natuurgebied. Na bebouwing van het deel 
Zanderij-Zuid en de beoogde bebouwing van het terrein Kaptein Kaas, is 
deze bescherming van nog veel groter belang geworden. Het gebied 
Zanderij-Noord kenmerkt zich door een open karakter en open zicht vanuit 
het dorp op de karakteristieke binnenduinrand. Juist de nu voorgestelde 
hoek Mient / Vinkenbaan is hier van belang: het laatste open stuk verbin-
ding van dorp en duin.

Ondanks de beschermde status komen er steeds weer plannen om de 
Zanderij te bebouwen. In 2014 waren er plannen om een vakantiepark te 
realiseren. Toen dat niet haalbaar bleek is een uitvoerige inspraakproce-
dure gestart om te bepalen welke toekomst voor de Zanderij-Noord was 
weggelegd. Dit resulteerde in 2018 in een besluit van de gemeenteraad, 
vastgelegd in de Hoofdlijnennotitie Kadernota Zanderij-Noord, om op de 
Zanderij-Noord natuur te ontwikkelen. Er werd een klein voorbehoud 
gemaakt m.b.t. kleinschalige woningbouw, indien die nóódzakelijk zou zijn 
om de �nanciering van natuur mogelijk te maken. De Hoofdlijnennotitie is 
leidend voor een nader te presenteren Kadernota Zanderij.

Intussen kwamen er plannen om natuur te ontwikkelen en te �nancieren 
met extern geld. PWN wil dit ontwikkelen op de Zanderij-Noord, waarmee 
ze kan voortborduren op de al deels ingezette ontwikkeling aan de west-
zijde van Zanderij-Noord. De �nanciering vloeit voort uit compensatie van 
bomenkap nabij Wijk aan Zee. Tennet heeft aldaar grond nodig voor de 
bouw van een Transformatorstation. Hierdoor doet zich de unieke kans 
voor om de beoogde natuurontwikkeling op de Zanderij-Noord te reali-
seren. Vanuit het college van B&W en de provincie worden die plannen dan 
ook toegejuicht. Het college heeft de plannen aan de gemeenteraad voor-
gelegd. Nu lijken enkele partijen/raadsleden open te staan voor een 
nieuwe optie voor woningbouw op het oostelijk deel van Zanderij-Noord. 
Dit wordt op woensdag 3 december in de raadscommissie besproken.

Als een ‘duveltje uit een doosje’ komt een aantal grondeigenaren opnieuw 
met opties voor woningbouw, ondanks de wetenschap dat realisering 
daarvan zeer ernstig bemoeilijkt kan worden door bezwaar- en beroeps-
procedures. De stikstofproblematiek speelt juist rond de gebieden met een 
NNN status, zoals de beoogde natuurontwikkeling. Natuurontwikkeling op 
de Zanderij levert juist de zo benodigde stikstof compensatie die nodig is 
voor beoogde nieuwbouwprojecten elders.

Wat zijn nu de belangen van de grondeigenaren?
De belangen van grondeigenaren op de Zanderij-Noord zijn divers. 
Sommige hebben het belang van bedrijfscontinuïteit in de directe omge-
ving. Sommige eigenaren hebben wel oren naar verkoop, maar uiteraard 
onder goede condities. Andere eigenaren hebben een exploitatiebelang 
en willen optimale opbrengst bij verkoop realiseren (woningen of weg). Op 
zich geldt voor allen dat hiervoor een legitiem belang is. Maar dat dient wel 
getoetst te worden aan de bestaande bepalingen, zoals bijv. het bestem-
mingsplan, en besluitvorming in de gemeenteraad. En daar lopen de 
plannen voor woningbouw op de Zanderij-Noord dood, naar ons oordeel.

Dit open gebied tussen het dorp en de ‘binnenduinrand’ verdient nu einde-
lijk blijvende bescherming. Wijziging van de status agrarische naar natuur 
biedt die bescherming voor de langere termijn. Het huidige plan om 
natuur te ontwikkelen op de Zanderij-Noord lijkt een éénmalige kans om 
het ingezette beleid van de gemeenteraad te realiseren. Wij vrezen dat 
deze kans voorbij gaat als er nu niet doorgepakt wordt: Tennet en PWN 
zullen dan elders op zoek gaan. Externe �nanciering biedt ook een kans 
om de grondeigenaren op adequate wijze te compenseren zonder aantas-
ting van het gebied van ‘groen naar rood’. Het biedt tevens een kans aan de 
gemeenteraad om te laten zien dat zij een betrouwbare partner is middels 
consistent beleid voor natuurontwikkeling op de Zanderij-Noord, dat tot 
stand is gekomen na een uitgebreide inspraakprocedure.

In- en omwonenden Zanderij
Platform Behoud Zanderij
Vogelwerkgroep Midden-Kennemerland
Stichting Oer-IJ
Stichting Duinbehoud
Dierentuintje
Stichting Alkmaardermeer en omgeving
Stichting Werkgroep Oud-Castricum

Reactie op plan Droomduin

Castricum - ,,De stroming is hier niet zo sterk als bij de strandopgang, vandaar dat we een stuk verderop richting 
Heemskerk gingen brandingsurfen”, laat één van de twee surfers weten die net met zijn plank uit zee is gekomen. Met 
steenkoude handen, het is laat in de middag slechts acht graden, kleden de mannen zich bibberend om op het strand. 
Tijd om naar huis te gaan. (Foto: Bert Westendorp)

De kou trotseren op het strand

Vervolg verhaal jeugdoverlast

Jongerenwerker Amber Hulsken: ,,Er 
is verzet onder jongeren. Ze willen, 
net als iedereen, hun normale leven 
terug. Voor jongeren tussen de 13 en 
18 jaar is de omgang met leeftijdge-
noten enorm belangrijk: school, 
feestjes, uitgaan. Dit zijn de plekken 
waar ze elkaar ontmoeten en dat kan 
sinds maart niet meer. Enerzijds 
hebben de jongeren meer tijd om op 
straat te hangen, in verband met het 
uitvallen van lessen op school. 
Anderzijds zijn mensen meer thuis, 
omdat ze niet naar hun werk 
kunnen. Wellicht valt de aanwezig-

heid van hangjongeren nu meer op 
en melden mensen, eerder dan 
normaal, negatief gedrag vanuit 
eigen frustratie betre�ende de 
coronacrisis.”

Zorgen over cijfers
Hulsken: ,,Tijdens de eerste lock-
down waren er in het weekend 
meerdere confrontaties tussen de 
groepjes ‘hangjongeren’ en de bevei-
ligers. Jongeren mochten met een 
beperkt aantal tegelijk op straat bij 
elkaar zijn en werden meerdere 
malen aangesproken wanneer ze 
met te grote aantallen aanwezig 
waren. Dit leidde in veel gevallen tot 

pittige discussies. Het jongerenwerk 
heeft proberen te bemiddelen 
tussen de straatjongeren en de 
beveiligers. De jongeren snapten de 
coronaregels aanvankelijk gewoon 
niet.” 
De gemeente geeft aan zorgen te 
hebben over de stijgende cijfers. 
,,Iedereen is de beperkingen behoor-
lijk zat aan het raken. Tegelijkertijd 
zien we ook dat bijna iedereen, ook 
de jeugd, zijn best doet om de maat-
regelen na te leven. Dat geeft ook 
het vertrouwen dat wanneer wij 
duidelijk zijn over wat wel en niet 
mag in deze tijden dat dit ook wordt 
opgevolgd.”

‘Zorgen over stijgende cijfers’

Maatschappelijk en schools succes is niet alleen af-
hankelijk van intelligentie. Het kan zijn dat een kind 
VWO advies krijgt, maar vastloopt, omdat het niet goed 
kan plannen. De hersenen zijn goed ontwikkeld, maar 
de breinkracht (de executieve functies) onvoldoende. 
Dat is precies wat er met het programma ‘Breinhelden’ 
getraind wordt. Vanaf de eerste schreden op school 
kan dit toegepast worden. Sterker nog, hoe eerder hoe 
beter. Van kleuterleeftijd tot en met de leeftijd van een 
kind van groep 8 is het goed om eraan te werken. Om-
dat de hersenen zich in al deze fases op een specifieke 
manier ontwikkelen. Daar willen we graag meer van 
weten! We vragen het aan Rianne, leerkracht groepen 
1 en 2 en Carola, leerkracht van groep 7. Omdat de 
Visser ’t Hooft de wens uitgesproken had om meer te 
kijken naar executieve functies, introduceerden zij dit 
programma en volgden de training.

Wat zijn executieve functies? 
Executieve functies zijn al die regelfuncties van de herse-
nen, die essentieel zijn voor het realiseren van doelgericht 
en aangepast gedrag. Alle executieve functies of vaardig-
heden hebben een controlerende en aansturende functie. 
Zo kunnen het starten van een taak en het vasthouden 
van de aandacht vergeleken worden met de taken van een 
ondernemer van een groot bedrijf.

‘Breinhelden’ sluit goed aan bij transformatie 
naar Kindcentrum
Visser ’t Hooft is nu bezig met de bewustmakingsfase. De 
bedoeling is dat het programma wordt geïmplementeerd in 
alle groepen van het onderwijs en de BSO. Dit past goed 
bij de transformatie naar het Kindcentrum. Dat wil zeggen 
dat de Visser ’t Hooft meer gaat bieden dan onderwijs en 
opvang en een organisatie wordt met álle zorg die zij kun-
nen bieden aan kinderen en aan de ouders. 

,,Veel leerkrachten zijn ermee bezig, 
zonder dat zij het weten”
,,Bij kleuters ben je er eigenlijk de hele dag al mee in de 
weer. Zo van: ,,Blijf zitten op je stoeltje”,” vertelt Rianne. 
We hebben het hier over de vaardigheid om je in te houden, 
om je impulsen te controleren. ‘Breinhelden’ noemt dit de 
‘stopkracht’. Een van de Breinkrachten waaraan gewerkt 
wordt. De andere zijn: onthoud- en doekracht, buigkracht, 
plan- en regelkracht, tijdkracht, startkracht, gevoelskracht, 
aandachtkracht, doorzetkracht en spiegelkracht. Hoe 
werkt dat op school? ,,De Breinhelden Effie en Furon ko-
men van de Breinheldenplaneet en hebben speciale Brein-
krachten. Zij helpen de kinderen om hun Breinkrachten te 
ontwikkelen om zo zélf een Breinheld te worden. De Brein-
krachten hangen in de klas. De leerkracht zegt dan bij-
voorbeeld tegen een kind: ,,Wat goed, jij hebt je startkracht 
gebruikt”. Op deze manier raken de krachten verankerd 
in het taalgebruik.” Rianne vervolgt: ,,We hebben ook de 
bekende gezelschapsspellen in de school gestickerd met 
krachten om op die manier te oefenen. Maar het spelen 
van bijvoorbeeld het aloude ‘Annemaria Koekoek’, waarbij 
je niets nodig hebt, is heel goed om de stopkracht mee te 
trainen. ,,Als je beweegt ben je ‘af’’.

,,Goede rugzak voor voortgezet onderwijs”
Carola van groep 7 vertelt, dat de ‘Breinkrachten taal’ 
straks in het hele Kindcentrum zichtbaar moet zijn. ,,Het 
moet steeds meer iets van hen worden, in het dagelijkse 
lesgeven. Je moet er een langere periode aan werken. 
Het is een goede rugzak voor het voortgezet onderwijs. 
Daar moet je kunnen doorzetten bijvoorbeeld en plannen.”  
Kinderen zijn door het programma minder bang om fouten 
te maken, zij leren dat fouten maken moet om te kunnen 
groeien. Een leerling kwam onlangs naar Carola toe en 
zei: ,,Juf, ik vind het zo fijn, dat we het hier over hebben. 
Dat ik fouten mag maken.” De dingen die je niet beheerst 
kun je trainen. En kinderen voelen zich hierdoor veiliger. 
Spelenderwijs leren de kinderen hun krachten in te zetten. 
,,Als het in een spel lukt, lukt het in de klas ook”, is de ge-
dachte. De taal raakt verankerd. Als de juf zegt ,,Gebruik 
je stopkracht” weet het kind gelijk wat er bedoeld wordt. 
Namelijk, ,,ik praat er doorheen, ik moet mijn mond hou-
den”. We oefenen de Breinhelden methode niet alleen in 
spelvorm. Alle klassen, van kleuters tot en met groep 8, 
krijgen de lessen uit het programma.”

   www.visserthooft.tabijn.nl, telefoon: 0251-655906 

Kinderen van de Visser ’t Hooft  
aan de slag met ‘Breinhelden’
Executieve functies in het brein zijn onontbeerlijk voor succes

Uitgeverij Bazalt
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Felle discussies door nieuw afvalbeleid

VOOR OF TEGEN

Castricum - De gemeente Castricum heeft een nieuw afvalbeleid. Inwoners hebben nu drie containers die in wisselende frequentie gelegd 
worden. Voor het ophalen van de grijze bak wordt vanaf januari 2021 een extra bijdrage van inwoners gevraagd. Dit nieuwe beleid leidt tot felle 
discussies. Foto’s: aangeleverd

Door Ans Pelzer

VOOR
Gerard Brinkman, gemeente-
raadslid GroenLinks
Voor nieuw afvalbeleid, want: ,,In 
veel gemeenten waar het nieuwe 
systeem al is ingevoerd zien we dat 
mensen hun afval beter scheiden. 
Te vaak zit in Castricum nog gft-
afval of papier in de grijze bak. 
Daardoor scoren we landelijk niet 
goed. Nu stort elke Castricummer 
bijna 220 kilo restafval per persoon 
per jaar, we moeten terug naar 30 
kilo. Het nieuwe systeem gaat 
daarbij helpen en heeft enkele 
grote voordelen.”

‘Scheiden loont’
,,Als je een kleine grijze bak hebt en 
die om de zes weken buiten zet, 
ben je minder geld kwijt dan in het 
oude systeem. Heb je een grote 
grijze bak en zet je die om de zes 
weken buiten, dan ben je iets meer 
kwijt dan in het oude systeem. Het 
is dus slimmer om een kleine bak te 
nemen en die pas aan te bieden als 
ie ook echt vol zit. Goed afval 
scheiden loont.”

‘Eerlijker systeem’
Het nieuwe systeem is ook goed-
koper voor ons allemaal. Het storten 
van een ton restafval kost € 136,-, 
terwijl een ton PMD-afval ons € 
261,- oplevert. Een verschil van 
bijna € 400,-. Hoe minder restafval, 
hoe lager dus de kosten van de 
afvalinzameling en hoe lager de 

tarieven. Belangrijk om te weten: bij 
de afvalsto�enhe�ng mogen de 
totale opbrengsten niet hoger  zijn 
dan de kosten. Als we samen ervoor 
zorgen dat die kosten lager worden, 
dan daalt dus ook de he�ng. Daar 
hebben we met goed afval 
scheiden zelf invloed op.Het nieuwe 
systeem is eerlijker. Produceer je 
minder afval, dan betaal je ook 
minder. Voor huishoudens met veel 
luiers komen er speciale 
inzamelpunten.”

‘Waardevolle grondsto�en’
,,Het is zonde om bijvoorbeeld gft-
afval of papier in de grijze container 
te stoppen. Het zijn waardevolle 
grondsto�en, die nog prima 
gebruikt kunnen worden voor bijv. 
compost of recyclet papier. Ook uit 
het PMD-afval worden bruikbare 
grondsto�en gehaald.” 

TEGEN
Rob Berkemeier, inwoner Bakkum 
Tegen nieuw afvalbeleid, want: ,,Een 
container voor plastic afval is niet 
prettig en er zijn berichten dat dat 
de afvalverwerkende bedrijven ook 
heel goed achteraf kunnen scheiden. 
Een keer in de drie weken wordt 
beurtelings elke kleur container 
geleegd. Voor het plastic afval is dat 
goed te doen. Maar voor de groene 
en grijze bak ligt dat anders. Na drie 
weken kruipen de maden en ander 
ongedierte uit de groene bak. En 
dan die stank op warme zomer-
dagen is die nu ook al niet te harden. 
De bak raakt in de zomertijd overvol. 
Voor de grijze container moet 
betaald worden per lediging en wel 
negen euro per keer.”

Samenwerking in de Buch? 
,,In Heiloo kost het ledigen van de 
grijze bak € 6,- per keer. Die grijze 
bak wordt een bron van stank en 
ongedierte. Ook omdat mensen 
deze zo lang mogelijk laten staan. 
Immers: in de grijze bak moet je 
vervuild papier, luiers en incontinen-
tiemateriaal weggooien. In deze 
coronatijd loopt het afval van 
zakdoekjes en papieren handdoeken 
ook �ink op. En die hondenpoep in 
plastic zakjes? Ook niet fris. Er wordt 
een extra wegbrengpunt voor 
luierafval geopend. Dat is een 
drempel voor jonge ouders die al 
druk zijn en voor mensen die 
gebruik moeten maken van inconti-

nentiemateriaal is zo’n gang naar dat 
special afvalpunt ook niet erg tof.”

‘Afval dumpen’
Allerlei opportunistisch gedrag werk 
je in de hand. Mensen gaan hun 
afval bij de buren droppen en dat is 
niet �jn voor de verhoudingen in de 
buurt. Of erger: in de duinen. Je ziet 
nu al dat de kledingbakken van het 
‘Leger des Heils’ ernstig vervuild 
raken omdat mensen er gewone 
vuilniszakken in gooien. Door al die 
troep wordt de hele kledingberg 
waardeloos. Niet zo duurzaam. De 
Schulpstet wordt als milieustraat 
gesloten voor restafval. Daarmee 
sluit je weer een mogelijkheid voor 
mensen af. Het zal iedereen wel eens 
gebeuren dat vergeten is de bak 
buiten te zetten of er is te veel troep. 
En dan komt er nog veel adminis-
tratie bij kijken om per huishouden 
af te rekenen. Ook dat kost geld. Als 
je serieus inwoners wilt aanmoe-
digen om afval te scheiden dan 
moet je geen mogelijkheden 
afsluiten maar juist toevoegen.”

Castricum - Bij de tandartsenpraktijk 
aan de Schelgeest is vorige week 
donderdagavond ingebroken. De 
dader verschafte zich toegang tot 
het pand door een raam in te slaan. 
Het is niet bekend of er iets is wegge-
nomen. Ook zaterdagochtend kreeg 
de politie melding van een inbraak. 
Dit keer was een winkel aan de 
Dorpsstraat het doelwit. De voordeur 
van het winkelpand werd openge-
broken. Daarna heeft de inbreker ook 
de kassa opengebroken, maar de 
inhoud ervan werd niet 
meegenomen.

Twee inbraken

Castricum - Vrijdag aan het eind van 
de middag rukte de brandweer uit 
naar kinderdagverblijf De Speelboom 
aan de Sokkerwei. De kinderen 
hadden die middag koekjes 
gebakken, maar die waren enigszins 
aangebrand. De afzuiging in het 
pand functioneerde niet en daardoor 
bleef de rook vrij lang hangen. De 
begeleiders vertrouwden het niet en 
lieten voor de zekerheid de brand-
weer langskomen om de boel goed 
te controleren. Met behulp van een 
overdrukventilator werd de stank uit 
het pand verdreven. 

Aangebrande koekjes

Ook dit jaar verkoopt het team van 
Frits Janssen weer prachtige kerst-
bomen uit Denemarken. Eind 
september is Dennis met collega Jan 
naar Denemarken afgereisd. Bij de 
kerstbomenkwekerij in het plaatsje 
Rødding hadden zij de eerste keus en 
hebben ze de mooiste bomen op het 
land voorzien van een label met de 
naam Frits Janssen. Voor Tuincentrum 
Frits Janssen dus geen kerstbomen 
van de groothandel, maar gewoon 
verse bomen van het land. Tuincen-
trum Tuinaanleg Frits Janssen is dé 
verkoopdealer van stalen kerstboom-
standaards, de EasyFix, een uniek 
systeem. De fraaie kerstboomstan-
daard met waterreservoir, waarbij de 
boom in vijf seconden recht en stevig 
staat! Verkrijgbaar in verschillende 
kleuren en maten. Dennis boort de 
kerstboom voor, waarna hij eenvoudig 
thuis op de standaard geplaatst kan 
worden. Voor een demonstratie is 
iedereen welkom. Heeft u in voor-
gaande jaren zo’n standaard bij Tuin-
centrum Tuinaanleg Frits Janssen 

gekocht, vergeet dan niet de boom dit 
jaar te laten voorboren. Bovendien 
worden de bomen extra en gratis 
verpakt voor handig vervoer. Ook 
brengen de medewerkers van het 
bedrijf wij de kerstbomen gratis bij de 
klanten thuis in Uitgeest, Akersloot, 
Castricum en Heemskerk. Daarnaast is 
het ook mogelijk om een kerstboom te 
bestellen vanuit huis. Mail de wensen 
(hoogte en soort) door via kerst-
boom@tuincentrumfritsjanssen.nl en 
de boom wordt keurig thuisbezorgd.

Om de kerstsfeer compleet te maken 
heeft Tuincentrum Tuinaanleg Frits 
Janssen ook een sfeervolle kerstafde-
ling. Hier kan men allerlei originele 
kerstspullen uitzoeken, waaronder 
kerstballen, versiering, verlichting, 
accessoires en kerstboomstandaards. 
Dit jaar zien we wat de trend betreft 
veel goud, natuurtinten en pastel-
kleuren, maar ook de gezellige kerst-
kleur rood blijft. Voor de kersttijd 
zullen hier natuurlijk ook de bekende 
kerststerren, azalea’s, cyclamen, 

hyacinten en kerststukjes te verkrijgen 
zijn. En voor wie zelf creatief is, is er 
een ruime keuze uit decoratie en 
insteekmateriaal. Op zondag 6 en 
zondag 13 december is de zaak 
geopend van 10.00 tot 17.00 uur. Let 

op de extra openingstijden in de week 
van maandag 7 t/m vrijdag 11 
december; dan is het bedrijf geopend 
van 08.00 uur tot 20.00 uur! Tuincen-
trum Tuinaanleg Frits Janssen is te 
vinden op Klein Dorregeest te Akers-

loot. Meer informatie is op www.tuin-
centrumfritsjanssen.nl te vinden. Volg 
het bedrijf ook via Facebook en Insta-
gram. Vanzelfsprekend worden alle 
richtlijnen van het RIVM in acht 
genomen.

Akersloot - We kunnen er niet om heen; Kerstmis 2020 zal anders 
verlopen dan we gewend zijn. We zijn allemaal op zoek naar gezelligheid 
en warmte. Die gezelligheid en heerlijke dennengeur haal je in huis met 
een kerstboom van Tuincentrum Frits Janssen. Versierd met lampjes, 
ballen en wat al niet meer. Er is een ruime keuze uit vele prachtige kerst-
bomen. Van de gewone kerstspar en de Servische spar tot de Nordman; 
van klein tot groot, gezaagd, met kluit of in pot.

Prachtige kerstbomen bij Tuincentrum Frits Janssen

Kerstbomen van topkwaliteit bij Tuincentrum Tuinaanleg Frits Janssen. Foto: aangeleverd

Castricum - Een snor�ets is vorige 
week donderdagmiddag op de 
Torenstraat achterop een bestelbus 
geklapt. De bestelbus reed eerst 
vooruit en daarna iets sneller dan 
stapvoets achteruit. De bestuurder 
hoorde opeens een harde klap en 
constateerde dat de snor�ets tegen 
de achterzijde van het voertuig was 
gereden. De bestuurder van de snor-
�ets is ter controle overgebracht naar 
een ziekenhuis.

Aanrijding in 
Torenstraat





16 inderegio.nl • 2 december 2020NIEUWS

Door Aart Tóth

Castricum - Wie kent haar niet, de 
strijdlustige Belinda van de gelijkna-
mige bloemenshop bij winkelcen-
trum Geesterduin voor de deur. In de 
upgradeplannen van het winkelcen-
trum bleek er geen plaats meer voor 
Belinda. Nu blijkt zij niet degene die 
zich daarbij zomaar neerlegt, net als 
bijna 2.000 klanten overigens, die 
allemaal een petitie tekenden om de 
bloemenshop te behouden. Vervol-
gens waren er nogal wat gesprekken 

nodig, tot wethouder Slettenhaar 
aan toe, om de bestuurders en 
ontwikkelaars op andere gedachten 
te brengen.

Intussen is het duidelijk dat Belinda’s 
Bloemenshop mag blijven op bijna 
dezelfde plaats, maar wel met 
aanpassingen. De shop wordt groter 
en krijgt een uitstraling die past bij 
het gerenoveerde Geesterduin, waar-
voor de werkzaamheden begin 2021 
zullen plaatsvinden.
Voorlopig kunt u er dus nog terecht 

voor een bos rozen, prachtige 
planten en natuurlijk kerststukjes 
voor een eigen op�euring of om 
cadeau te doen. Kortom, ga eens 
langs en loop binnen, maar let op de 
coronaregels, die ook binnen bij 
Belinda van toepassing zijn. 

Vooraf bestellen kan natuurlijk ook 
via www.belindasbloemen.nl, tele-
foon 06 12359052 en uw rouw- of 
trouwarrangement, bedrijfsgerichte 
boeketten, boeket of seizoen-
bloemen worden bezorgd. 

Belinda bloemetje in nieuw huis

Castricum - De gezellige decem-
bermaand is weer aangebroken in 
Wereldwinkel Castricum. De 
winkel staat en hangt boordevol 
prachtige kerstdecoraties en de 
etalage wordt prachtig verlicht 
door de kerststerren. Als je geen 
cadeau kunt bedenken voor 
iemand, neem dan even de tijd om 
in de Wereldwinkel rond te 
neuzen. Een mooi groot beeld of 
een lief klein kaarsje, meestal vind 
je wel een leuk en verrassend 
cadeau. 

In de winkel staan zelfs kerststalletjes 
die in één hand passen, liefdevol tot 
in het kleinste detail gemaakt. In 
deze donkere maand ‘verlicht’ je de 
wereld een klein beetje meer met 
een aankoop in onze winkel. Natuur-
lijk doe je dat met het product zelf, 
zeker als je het cadeau geeft aan 
iemand. Maar ook de producent in 
bijvoorbeeld India is blij met de 
afzetmarkt in het rijke westen. Een 
win-winsituatie. De meer dan dertig 
vrijwilligers staan graag voor alle 
klanten klaar, ook voor een origineel 
kerstpakket. Deze week zijn de 
laatste Sintletters nog met 50% 

korting. Neem ook even een kijkje op 
www.wereldwinkelcastricum.nl of op 
de pagina’s op Facebook en Insta-
gram. Tot ziens bij Wereldwinkel 
Castricum aan de Smeetslaan 4.

Wereldwinkel zorgt voor licht 
in deze decembermaand

Sfeervolle kerstdecoraties bij 
Wereldwinkel Castricum. Foto: 
aangeleverd

Uitgeest - In week 46 is herberg De 
3sprong begonnen met het wekelijks 
bezorgen van een 4-gangendiner 
voor twee personen in Uitgeest en 
Castricum. Eigenaar Sjoerd Teeren-
stra: ,,Ik wilde even de kat uit de 
boom kijken, maar nu blijkt dat de 
horeca toch wat langer gesloten zal 
zijn, willen we toch iets doen om 
betrokken te blijven en niet vast te 
roesten de komende tijd.’’ Geen zin 
om te koken? Het team van De 
3sprong bezorgt iedere vrijdag, 
zaterdag en zondag tussen 17.00 en 
20.00 uur een wisselend 4-gangen-
diner voor twee personen. Men heeft 

daarbij keuze uit twee verschillende 
hoofdgerechten. Het diner wordt, 
inclusief een �esje witte of rode wijn, 
thuisbezorgd voor de uitermate 
vriendelijke prijs van 75 euro. Er 
moeten thuis nog een paar hande-
lingen worden verricht om het diner 
netjes te kunnen serveren. Een 
duidelijke beschrijving wordt 
meegeleverd. 
De actuele menu’s zijn op 
www.herbergde3sprong.nl te vinden 
en kunnen via
info@herbergde3sprong.nl of tele-
foonnummer 0251 295896 worden 
besteld.

4-gangendiner thuisbezorgd 
door herberg De 3sprong

Thuis culinair genieten dankzij het 4-gangendiner van De 3sprong. Foto: aangeleverd

Door Aart Tóth

,,De verkoop is dit jaar eerder 
begonnen, omdat bewoners eerder 
de gezelligheid in huis willen 
hebben in deze coronatijd”, is de 
veronderstelling van Bob Baltus die 
samen met zijn vrouw, drie zoons, 
buurman, vrienden en vriendinnen 
de bomen aan de man brengt. 
Inderdaad ‘brengt’, want er worden 
zelfs bomen via www.bobskerst-
bomen.nl gekocht en op een afge-
sproken dag en tijd thuis bezorgd. 
Dat via internet kopen komt door 
de intussen twintig jaar opge-
bouwde klantenkring en 
vertrouwen. Er zijn ‘Nordmannen’ 
van 1 tot 3½ meter hoogte. Voor-
heen werden er zelfs bomen gele-
verd in Heemskerk van wel 6 meter 
hoogte om buurten op te �euren.

Hoe gezellig het kan zijn om bij 
Bob een kerstboom te kopen blijkt 
wel in de samenwerking met grand 
café Balu, die klanten van Bob de 
gelegenheid geeft een glas Kluun-
wijn (klunen), po�ertjes, hotdog of 
heerlijke chocolademelk aan te 
scha�en, wat via ‘Take and Go’ 
genuttigd kan worden.

Bij drukte bij Bob zijn er routes 
uitgezet van ingang en uitgang om 
aan de coronaregels te voldoen. 
Boom te zwaar om te tillen? 
Karretjes beschikbaar of thuisbe-
zorging! Trouwens, er zijn ook 
speciale kerstboomvoeten verkrijg-
baar met waterreservoir om tot in 
2021 te genieten van Bobs 
kerstboom! 
Tot ziens bij Bobs Kerstbomen, 
Verlegde Overtoom 11 in 
Castricum. 

Castricum - We hebben het hier niet over een boom opzetten, wat zoiets 
inhoudt als een goed uitgebreid gesprek houden. Hier gaat het natuurlijk 
over kerstbomen en dan niet zomaar een kerstboom die nogal snel al zijn 
naalden verliest, maar kwaliteit. Daarbij is het uitzoeken van een prach-
tige ‘Nordmann’ een gezellige bezigheid, waarbij je eigenlijk alleen maar 
jouw verkozen hoogte hoeft uit te zoeken want alle bomen zijn mooi. Ze 
zijn door Bob zelf in Denemarken bij de kweker uitgezocht en voorzien 
van een kwaliteitslabel.

Met Bob een boom opzetten

Mooie kerstbomen in diverse formaten. Foto: Aart Tóth

Belinda’s Bloemenshop mag blijven. Foto: Aart Tóth
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LEZERSPOST

Vitesse’22 is een voetbalvereniging die groeit en bloeit, vooral bij de 
jeugd. Een schitterende bosrandlocatie, een �inke groei bij de meiden, 
een groot team van enthousiaste vrijwilligers en goed onderhouden 
velden maken Vitesse’22 tot een club met duizend leden in alle leef-
tijden die al bijna honderd jaar diep geworteld is in de plaatselijke 
samenleving. Een constante bedreiging voor Vitesse’22 is het feit dat 
de club in Castricum ligt. Castricum is een dorp dat er voor kiest om 
uitsluitend binnen de huidige bebouwingsgrenzen te groeien in 
woningbouw. Het leidt tot een constante zoektocht naar groene 
plekken waarop gebouwd kan worden. De grenzen van deze aanpak 
komen in zicht. Dat merkt Vitesse’22 ook. Al enkele jaren moet de 
vereniging de kranten goed volgen om bij te houden wat inventieve 
wethouders en raadsleden van plan zijn met het Vitesse-terrein. Een 
fractievoorzitter heeft het bij herhaling een fantastische woning-
bouwlocatie genoemd en een wethouder vond het een prachtige 
plek voor een Europese School. Er wordt veel bedacht en helaas 
zonder Vitesse’22 erin te betrekken.

Het bestuur van Vitesse’22 heeft in afgelopen twee jaren verschillende 
gesprekken gevoerd met wethouder Ron de Haan over diens idee 
over de Europese School op een sportveld van Vitesse’22.
Daarin maakte hij duidelijk dat de Europese School gezien moest 
worden als onderdeel van een bredere strategie om de toekomst van 
Castricum te verbeteren. Daarbij gaat het om het behouden van het 
intercity station, kansen voor de middenstand, multifunctioneel 
gebruik van de sportlocatie en een meer centrale rol voor Castricum 
in de wijdere regio. In een recent gesprek met de wethouder heeft het 
bestuur van Vitesse’22 enige ruimte gegeven om het project Europese 
School te verkennen. Niet omdat wij graag een sportveld inleveren, 
maar vanwege de mogelijkheden voor een groter multifunctioneel 
gebruik van het sportcomplex. Het biedt perspectief voor verdere 
modernisering en voor optimalisatie van het ruimtegebruik en het 
zou daarom gepaard moeten gaan met investeringen in het 
sportcomplex.

De wethouder was blij met de ‘speelruimte’ die Vitesse’22 hem gunde 
en hij nam het mee in een besloten vergadering van de Gemeente-
raad over de Europese School. De uitkomst van dat overleg is uitge-
lekt, volgens een krantenbericht door Tino Klein van Forza. Deze oud-
voorzitter van Vitesse’22 voerde de afgelopen weken actief campagne 
voor het bestemmen van een sportveld van Vitesse’22 als locatie voor 
�exwoningen. Vitesse’22 wijst zo’n claim met kracht af. Het sportcom-
plex vervult een belangrijke sociaal-maatschappelijke functie in 
Castricum en Bakkum en voorziet in behoeften aan sport, plezier en 
saamhorigheid. Het ledenaantal zal verder groeien dankzij het ontwik-
kelprogramma ‘Meiden in Beeld bij Vitesse’22’ dat zich richt op toene-
mende participatie van meisjes in het jeugdvoetbal. Alle velden zijn 
nodig voor het voetbal en waar mogelijk juicht Vitesse’22 multifuncti-
oneel gebruik van de sportvelden toe. Nu de gemeenteraad deze 
ambitie heeft afgewezen, vervalt de handreiking en blijft de 
bestaande situatie gehandhaafd. Het sportcomplex aan de Puikman 
blijft in gebruik door leden van Vitesse’22. Vitesse’22 wil graag actief 
betrokken worden bij plannen waarin het sportcomplex een rol 
speelt.

Het bestuur van Vitesse’22

,,Hoe beter je je afval scheidt, hoe minder vaak de grijze bak aan de 
straat moet’’, orakelde wethouder Paul Slettenhaar in De Castri-
cummer van 25 november jl. Om daar aan toe te voegen: ,,Zet de bak 
pas buiten als deze vol is.’’ Vanaf volgend jaar moet voor het ledigen 
van een grote, grijze klikobak per keer € 9,40 worden betaald. Volgens 
de wethouder moet het mogelijk zijn om slechts zeven keer per jaar 
bijna tien euro af te tikken. Maar dan moet je je afval goed scheiden. 
Slettenhaar: ,,Castricummers zijn netjes.’’

Los van de stank, ongedierte en het tarief wordt de Castricumse 
bevolking op extra kosten gejaagd om aan de eisen van Slettenhaar te 
voldoen. De wethouder blijkt in zijn ivoren toren geen zicht te hebben 
voor de realiteit? Wie kan slechts EEN (!) keer in de zeven weken een 
volle bak inleveren? Niemand.

Daarbij is het kostenplaatje lucratief voor de gemeente en niet voor 
de Castricummers. Met dank aan de wethouder, die het beleid in het 
voorjaar gaat evalueren. Over zijn positie hoeft niet meer gediscussi-
eerd te worden. Voor wethouders van zijn kaliber is ongetwijfeld een 
grijze bak beschikbaar.

Bert Schaap, Castricum

Proefballonnetjes over 
bouwen bij Vitesse

Castricum - In strandpaviljoen 
Deining, ten noorden van de 
strandopgang, wordt binnen hard 
gewerkt aan de demontage van het 
houten pand. De onderdelen van het 
strandpaviljoen worden stuk voor 
stuk in een grote container geladen 
en vervolgens elders opgeslagen. Er 
wordt gepoogd het oude paviljoen 
te verkopen. Het oude Deining maakt 
plaats voor een splinternieuw pand. 
De locatie wordt gedeeld met Sports 
at Sea, zoals al eerder vermeld stond 
in deze krant.

Oud maakt plaats voor nieuw

De ontmanteling gaat in een rap tempo. Foto: aangeleverd

Lediging kliko

Castricum - De Bierhut aan de 
Burgemeester Mooijstraat 35 bestaat 
nu ongeveer 2,5 jaar en is de tweede 
vestiging van het bedrijf. Ooit 
begonnen in 1976 in Amsterdam en 
verhuisd in 2017 naar Uithoorn. 
Vanaf februari 2021 is ook de derde 
winkel geopend. Deze komt in 
Nieuw-Vennep, de woonplaats van 
de nieuwe eigenaren (januari 2020) 
John en Remco. Met een team van 
zeven personen bedienen ze - in de 

winkel en online - particulieren, 
horeca, bedrijven en cateraars van de 
mooiste bieren en wijnen. Vanuit de 
winkel in Castricum staat shopma-
nager Andy je graag bij met 
adviezen. Van lokale bieren tot aan 
Europese en Amerikaanse bieren, 
voor iedereen is er een passend bier. 
Zoet, zuur, of bitter. Ook John, 
Remco, Nel of Ruben kun je daar 
tegenkomen. Nu, bij het begin van 
de decembermaand, zijn ze al druk 

bezig met allerlei kerstpakketten. Van 
pakketten met bier, wijn en hapjes, 
tot aan grote �essen bier, dozen wijn 
of champagne �essen. Een breed 
assortiment waar je dorst van krijgt. 
De hele maand december zijn ze op 
zondag geopend en hebben ze 
verschillende aanbiedingen. Blijf 
genieten en graag tot ziens in de 
winkel (di-zo). Het team wenst 
iedereen alvast hele mooie 
feestdagen!

De Bierhut: een goed 
glas bier voor iedereen

De enorme collectie biersoorten van De Bierhut. Foto: aangeleverd

Door Mardou van Kuilenburg

Het voorstel vloeit voort uit twee 
amendementen van GDB en VVD die 
op 19 november werden afgewezen. 

Volgens VVD-fractievoorzitter Rob 
Dekker stemden de partijen die zich 
achter het voorstel scharen al voor 
een aanpassing, maar in wisselend 
verband. ,,In dit voorstel stijgt het 

vaste tarief iets en worden de kosten 
voor het ledigen van een 240 liter 
bak teruggebracht naar € 6,25. Voor 
een kleine bak betalen inwoners € 
3,64.’’
In het presidium kunnen zwaarwe-
gende beslissingen worden 
genomen. Deze vergadering is niet 
openbaar. Er wordt uiterlijk 17 
december gestemd over het voorstel.

Castricum - Een vast tarief van 85 procent, een lager variabel tarief (15 
procent) en € 6,25 per lediging van de grijze bak. Dat staat in het initia-
tiefvoorstel dat PvdA, D66, de Vrije Lijst, GDB, Fractie Van Schoonhoven 
en de VVD donderdag presenteren in het presidium.

Partijen willen aanpassing 
afvalstoffenheffing

Akersloot - Vrijdagavond werd op de 
Geesterweg, ter hoogte van de 
Sluisweg, een verkeerszuil omver 
gereden. Deze verkeerszuil stond op 
de middengeleider in de weg. De 
veroorzaker van de schade is na het 
incident weggegaan zonder zich 

bekend te maken. Dat geldt als een 
verkeersmisdrijf, waarvoor over het 
algemeen een behoorlijke straf 
wordt uitgedeeld. Op de plaats van 
het incident tro�en politieagenten 
een �ink stuk bumper aan. Hieruit 
valt af te leiden dat het gaat om een 

blauwe personenauto, vermoedelijk 
een Peugeot 106. 
De auto moet aan de voorzijde �ink 
beschadigd zijn geraakt, mogelijk is 
iemand in de omgeving dat opge-
vallen. Tips zijn welkom via nummer 
0900 8844.

Automobilist ramt verkeerszuil



Het is aftellen geblazen voor Ronald en Ans Borstlap. Op 1 januari stoppen zij met de winkel. Foto’s: Henk de Reus
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Door Henk de Reus

Het interview vindt plaats in de 
woonkamer. In de hoeken staan links 
en rechts een piano en drie kanjers 
van vleugels. Ze passen niet in de 
werkplaats. Het maakt de kamer vol, 
maar wel ‘gezellig vol’. Hij kan zo als 
decor in een �lmsetting dienen. ,,We 
hebben altijd al tussen de piano’s 
gewoond en hebben wel situaties 
gekend dat het echt kruip-sluip was 
om door de kamer te lopen”, zegt 
Ans. 

Romantisch
Ronald en Ans zijn de zaak 45 jaar 
geleden gestart, de eerste tien jaar 
aan de Kleibroek. Vijfendertig jaar 
terug vestigden zij zich aan de 
Bakkummerstraat. 

De wens om iets met muziek te doen 
zat er bij Ronald al vroeg in. ,,In de 
jaren 70 studeerde ik geologie en 
speelde graag piano. Toen de studie 
spaak liep vertelde een piano-
stemmer dat hij ermee ophield en 
een opvolger zocht. Het leek mij wel 
een romantisch idee om op deze 
wijze bij mensen over de vloer te 
komen. Ik besloot de opleiding aan 
de pianoschool te volgen en legde 
mij toe op piano’s, revisie en 
stemmen en heb ook jarenlang 

gewerkt bij een pianozaak in 
Haarlem.”

Piano als toonbank
Ans wilde aanvankelijk maatschap-
pelijk werkster worden, maar stopte 
deze opleiding toen ze met het 
bedrijf startten. Terwijl Ronald instru-
menten repareerde hield Ans zich 
bezig met de verkoop van artikelen 
in de winkel. Heel toepasselijk: een 
tafelpiano uit de negentiende eeuw 
dient als toonbank en scheidt haar 
van de klanten. 

Passie
Ronald heeft een passie voor oude 
instrumenten en vertelt dat hij wel 
eens instrumenten in, of onder zijn 
handen had die min of meer een 
museale waarde hadden. ,,Ik heb 
eens een kabinetpiano gerestaureerd 
die in 1810 was gebouwd. Hij was 
1.90 meter hoog. Deze zie je niet alle 
dagen. Ik voerde vele reparaties uit 
van negentiende-eeuwse instru-
menten en uiteraard ook recentere 
piano’s en vleugels.”

Werkplaats
Ronald gunt de verslaggever graag 
een blik in zijn werkplaats naast de 
winkel. Het is een ambachtelijke 
werkplaats van de oude stempel. Aan 
de wand hangen gitaren en violen, al 

dan niet in reparatie. Midden in de 
werkplaats staat een uit 1876 date-
rende piano van de Duitse �rma J & P 
Schiedmayer. ,,Dit was een grote klus. 
Met het repareren ben ik, met 
tussenpozen, twee jaar bezig 
geweest. Nagenoeg het hele binnen-
werk moest vervangen worden”, 
vertelt Ronald. 
Dan moet het wel iets bijzonders zijn, 
denk je dan. Op verzoek van de 
verslaggever speelt Ronald een kort 
stukje muziek. 
Als de eerste warme noten klinken 
weet je meteen hoe het gezegde ‘Iets 
klinkt als muziek in de oren’ is 
ontstaan.

Bekende Nederlanders
Het echtpaar heeft heel wat klanten 
over de vloer zien komen, zelfs 
enkele bekende Nederlanders. De 
namen noemen ze niet, want dat 
vinden ze opschepperig. ,,Je bouwt 
in de loop der jaren een band met de 
klanten op”, zegt Ans. ,,Het ging zo 
ver dat dat ze lief en leed ook met mij 
deelden. Ik heb wel eens een traantje 
gelaten hoor. Ik vond het altijd leuk 
als ik mensen kreeg die op hoge leef-
tijd nog een muziekinstrument 
wilden leren spelen. Zo kwam er een 
man van 91 die een piano wilde 
kopen omdat hij piano wilde leren 
spelen.” 

Anekdotes
Ronald: ,,Maar je maakte ook wel 
eens gekke dingen mee. Zo moest ik 
eens een vleugel a�everen bij een 
crematorium in Zaanstad. Deze zou 
worden gebruikt bij een crematie. We 
kwamen op tijd aan om de vleugel 
vanaf de begane grond naar de 
eerste verdieping te brengen. Maar 
toen we deze eenmaal in de lift 
hadden gekregen gingen de lift-
deuren niet meer dicht. De sensoren 
waren niet op de lengte van de 
vleugel berekend. Als een haas 
moest alles weer naar buiten en de 
bus in. We reden in de hoogste 
versnelling om het gebouw heen om 
de vleugel maar aan de andere kant 
af te leveren. Het gaf een hoop stress 

en de crematie liep hierdoor een half 
uur vertraging op.”

‘Koppensneller’
Ronald herinnert zich nog goed dat 
hij regelmatig een klant op bezoek 
kreeg die een gitaar bij hem kocht. 

,,Als hij er een had uitgezocht vroeg 
hij of ik het bovenstuk met de 
mechanieken wilde loszagen van de 
rest. Hij vertrok alleen met de kop en 
de klankkast kon ik in de open haard 
gooien, waarin trouwens in de loop 
der jaren heel wat piano’s zijn 
verdwenen. Het gebeurde meerdere 
keren dat deze ‘koppensneller’ terug-
kwam met hetzelfde verzoek. Wat hij 

met al die koppen deed is voor mij 
altijd een raadsel gebleven.

Minder instrumenten
Ans herinnert zich een vrouw die 
haar vroeg of ze ook een mondhar-
monica had waarop ze ‘Let it be’ kon 
spelen. ,,Ik verkocht haar de mond-
harmonica en een dag later kwam ze 
teleurgesteld terug. Als ze op het 
ding blies kwam er niet de muziek 
van ‘Let it be’ uit. Tja, als alles zo 
gemakkelijk ging…” Ans en Ronald 
merken wel dat er minder instru-

menten worden verkocht dan 
vroeger. Ronald: ,,Er wordt tegen-
woordig veel minder piano gespeeld 
dan vroeger. Ook zien we minder 
jeugd in de winkel. Jongelui 
besteden dagelijks vele uren aan hun 
mobieltje. We vinden het jammer dat 
hierdoor talenten blijven liggen.”

Hartverwarmende reacties
Hoe reageren klanten op de 
aanstaande sluiting van de winkel? 
Ans: ,,Veel klanten hebben het recent 
gelezen in een regionale krant, dus 
zij weten het al. Anderen reageren 
verbaasd en vinden het erg jammer. 
Je hebt ook zo’n lange band gehad 
met de meeste klanten. De reacties 

zijn echt hartverwarmend. Het doet 
ons zo goed.”

Het echtpaar gaat het voortaan 
rustiger aan doen. Ronald blijft 
hobbymatig doorklussen. Ze hebben 
nog niet nagedacht over de vraag 
hoe ze hun vrijkomende tijd gaan 
invullen. Voorlopig gaat de uitver-
koop nog even door. 
Bezoekers hebben nog tot 1 januari 
de tijd om hun slag te slaan en het 
sympathieke echtpaar de hand te 
drukken.

Castricum - Muziekhandel Borstlap aan de Bakkummerstraat is voor vele Castricummers, maar ook voor 
mensen daarbuiten, al 45 jaar een begrip. De meesten kennen de winkel wel van het kopen van een muziekin-
strument of bladmuziek. Instrument kapot? Ronald zorgde ervoor dat het weer functioneerde. Na 1 januari 
stopt de service want Ronald (72) en Ans (75) sluiten voorgoed hun deuren.

Muziekhandel Borstlap verdwijnt uit straatbeeld

De werkplaats waar Ronald de afgelopen 35 jaar �ink wat reparaties verrichtte. 

Ans ontvangt klanten in het winkeltje aan de wegzijde. Een tafelpiano uit de 
negentiende eeuw dient als toonbank en scheidt haar van de klanten. 

De winkel aan de Kleibroek waar het in 1975 allemaal begon. Foto: aangeleverd



De biologische alcohol in dit unieke parfum is afkomstig uit granen en ook de bloemmelange is 
van biologische kweek. De bladeren van de bloemen worden koud geperst. Op deze wijze wordt 

Puzzel mee en win één van de drie JAY Organic Eau de Parfums
Biologische producten worden steeds gewilder. Dat dit ook kan voor de geur die je als vrouw 
gebruikt bewijst JAY, een 100% biologisch parfum made in Amsterdam, met een verleidelijke 
bloemengeur. JAY Organic Eau de Parfum opent met frisse en sprankelende topnoten van 
fruitige sinaasappel, framboos en neroli. Het hart ontluikt een weelderig boeket van sinaas-
appelbloesem, jasmijn en gardenia, hetgeen zorgt voor een ultiem vrouwelijke en verleide-
lijke indruk. De basis is gera�neerd, sensueel en warm dankzij geurnoten van honing, 
patchouli en zoete noten.

Mail de oplossing voor woensdag 9 december naar: puzzel@castricummer.nl vermeld hierbij uw naam, adres en telefoonnummer.
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KRUISWOORDPUZZEL
Horizontaal  1. iemand die een bank bestuurt; 7. specialist in een
ziekenhuis; 12. duw (stoot); 13. grasmaand; 14. tentoonstellings-
gebouw in Amsterdam; 15. westerlengte (afk.); 17. boterton; 19.
hoofd van een moskee; 21. muzieknoot; 22. verwaande houding;
24. kroegbaas; 27. toiletartikel; 28. kraaiachtige vogel; 30. Sociaal
Economische Raad (afk.); 31. een zekere; 32. Griekse zuilen-
gang; 33. loofboom; 35. kleine kuip als zitbad; 37. familielid; 38.
waddeneiland; 41. zwarte kleverige stof; 42. schoon en netjes;
44. deel van voet; 46. luizenei; 47. eskimohut; 48. toezicht hou-
den; 49. in het wild levend knaagdier; 50. melkklier; 52. aan-
spreektitel van een vorst; 54. ondergrondse ruimte in een
gebouw; 56. transient ischaemic attack (afk.); 58. gekonfijte schil
van een onrijpe citrusvrucht; 61. roem; 62. bijnaam van een
boeing 747; 64. klap; 65. wild zwijn; 67. laagte tussen twee ber-
gen; 68. Bart’s Neverending Network (afk.); 70. hoofdstad van
Letland; 72. wiel; 73. iemand die filmt voor een film; 76. duinheu-
vel; 77. persoonlijk voornaamwoord; 78. strook grond langs een
rijweg; 79. Arabische vorst; 81. lidwoord; 82. kookgerei; 83. plaats
in Drenthe; 84. vordering; 86. openbaar ambtenaar; 87. wilddief.

Verticaal  1. bodyguard (portier); 2. niet parkeren (afk.); 3. keu-
kenmeester; 4. land in Azië; 5. rugtas voor soldaten; 6. telwoord;
7. klant (vaste koper); 8. land in Azië; 9. mannetjesschaap; 10.
bolgewas; 11. schminker; 16. meisjesnaam; 18. snel (soort); 20.
Chinese vermicelli; 21. soort vloerbedekking; 23. vensterglas; 25.
ladder; 26. ondeskundige; 27. mooi (welgevormd); 29. gemeente-
lijk ambtenaar; 32. verkoper van geneesmiddelen; 34. beneden
deel van een gevel; 36. niet verschijnen of nakomen; 37. Noorse
muntsoort; 39. losbandig drinkgelag; 40. lengtemaat; 42.
geslachtsdeel; 43. groot soort hert; 45. oude lap; 46. buitendijks
land (landtong); 51. Europeaan; 53. alcoholische drank; 54. bode
voor het bezorgen van pakketten; 55. verdriet; 56. fijn weefsel; 57.
Zweedse popgroep; 59. vrouwelijk dier; 60. etalage-inrichter; 62.
spijtig (helaas); 63. slecht mens; 66. beroep (ambt); 67. manne-
tjesbij; 69. Nederlandse Aardolie Maatschappij (afk.); 71. de
schepper; 73. oud Nederlands betaalmiddel; 74. Europese hoofd-
stad; 75. inwendig orgaan; 78. uitroep van afkeer; 80. plaats in
Brazilië (afk.); 82. personal computer (afk.); 85. Nederlandse poli-
tieke partij (afk.).

de etherische olie gewonnen. Deze wordt 
verdund met water en alcohol. Dit geeft een 
heerlijke intense geur beleving.
 
JAY is verkrijgbaar in drie inhoudsmaten (10 
ml, 30 ml en 50 ml) via diverse drogisterijen. 
 
Meer informatie via www.vedax.nl
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Castricum - Op de basisschool De Kustlijn wordt veel aandacht besteed aan muziek. Alle groepen krijgen elke week 
een uur muziekles onder leiding van de enthousiaste vakleerkracht Jacqueline Tromp. In deze tijd van Sinterklaas en 
Kerstmis is er een heus orkest(je) georganiseerd met leerlingen van de bovenbouw. Zij zorgen voor de muzikale bege-
leiding in de komende sfeervolle periode aan het einde van dit bijzondere jaar 2020. Foto: aangeleverd

De Kustlijn heeft eigen orkest

Limmen - Ook dit jaar mochten de 
kinderen van kindcentrum Het Kleu-
renorkest weer hun schoen zetten op 
school. De volgende ochtend stond 
groep 8 raar te kijken. Er was een 
piramide van tafels en stoelen tot 
aan het plafond gemaakt door de 
pieten! Hij was versierd met slingers 
van toiletpapier, pietenmutsen en 
andere Sintversiering. Overal op de 
piramide stonden gevulde schoen-
tjes, zelfs op de hoogste tafel, en er 
hingen ook zes gevulde schoenen 
aan de lampen.
Volgens de kinderen hadden de 
pieten goed wiskundig inzicht, want 
zij herkenden een wiskundig model 
in de manier waarop de tafels en 
stoelen gestapeld waren. Er werd een 
plan bedacht om alle gevulde 
schoenen te pakken te krijgen. Eerst 
werd de versiering weggehaald, 
daarna de stoelen en ten slotte ook 
de tafels. Door dit handige plan en 
de goede samenwerking van de 
kinderen lukte het om alle meubels 
weer op hun plek te krijgen in de 
klas. En toen konden de cadeautjes 
uitgepakt worden. 

De laatste keer schoen zetten op 
school werd zo onvergetelijk voor 
deze groep 8.

Gekkigheid op Kleurenorkest

Het afstapelen van de tafels en stoelen 
vormde een hele uitdaging voor de 
leerlingen van groep 8. Foto: 
aangeleverd



PRIVATE LEASE 
ACTIE NU € 409 P/M
GELDIG T/M 31 DECEMBER

MAZDA
Al ruim 40 jaar uw Mazdadealer voor de Kop van Noord-Holland!    
De Factorij 57 | 1689 AK Zwaag | 0229 - 745219
Nijverheidsstraat 8 | 1704 RA Heerhugowaard | 072 - 5715406 
www.mazdapierre.nl | 

DE MAZDA CX-30
EEN NIEUW GELUID.

Met revolutionaire Skyactiv-X motor:

. Zuinig met groen energielabel B

. Krachtig met 132 kW (180 pk) 

. Hoogste veiligheidsscore Euro NCAP*

Mazda CX-30 vanaf € 30.490. Gemiddeld verbruik Mazda CX-30 van 5,9 tot 7,0 liter per 100 km / 16,9 tot 14,3 km per liter / CO2-uitstoot 133 tot 160 g/km. De 
vermelde WLTP waarden voor het gecombineerde brandstofverbruik en de CO2-uitstoot zijn gemeten volgens de nieuwe WLTP-testmethodiek. Prijzen incl. BPM, BTW en kosten 
rijklaar maken. Prijzen excl. metallic/mica lak en eventuele opties. *Op basis van Euro NCAP testresultaten november 2019 in de categorie ‘Inzittende Volwassene’. Private Lease 
aanbod wordt aangeboden door Mazda Leasing en is geldig tot een uiterste o¤ ertedatum van 31 december 2020 met uiterste registratiedatum van 28 februari 2021. Genoemd 
maandbedrag is gebaseerd op een looptijd van 60 maanden en 10.000 km/jaar incl. rente, afschrijving, reparaties, onderhoud, banden, wegenbelasting, verzekering, pechhulp 
in binnen- en buitenland, afl everkosten en BTW. Meerprijs kilometers max. 0,1270 en minderprijs kilometers min. 0,0451. Prijzen zijn exclusief brandstof, metallic/mica lak 
en eventuele opties. Afgebeeld model kan afwijken van de daadwerkelijke specifi caties. Prijswijzigingen voorbehouden. Zie voor kosten en voorwaarden: www.mazda.nl.

DRIVE  TOGETHER
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De groepen van de Juliana van Stol-
bergschool, de Kustlijn en de 
Montessorischool hebben tijdens de 
eigen schoolzwemtijd hun gezamen-
lijke klassenwedstrijd gezwommen, 
waarbij niet het individuele, maar het 
groepsresultaat belangrijk was. 
Steeds in kleine groepjes van vijf of 
zes deelnemers werd zo snel moge-
lijk een baan schoolslag 
gezwommen. Door de jury (de 
zweminstructeurs) zijn, met hulp van 
de leerkrachten, de resultaten per 
groep bijgehouden. Iedere leerling 
heeft één keer op tijd gezwommen, 
waarbij de wedstrijd voor de hele 
klas als (h)echte groep was, want per 
groep is de snelste en de minst snelle 
zwemmer genoteerd en bij elkaar 
opgeteld leverde dat de eindscore 

per klas op.

Alle leerlingen hebben vol enthousi-
asme geoefend, zo snel mogelijk 
gezwommen, elkaar aangemoedigd 
en per groep hun tijd neergezet. 
Groep 6 van de Juliana van Stolberg 
werd winnaar. De leerlingen van deze 
groep hadden afgelopen week het 
thema ‘onder water zwemmen’ en bij 
het opduiken van al het materiaal 
ontdekten ze dat daar kaartjes met 
woorden aan vastgemaakt waren. Op 
deze ludieke manier werd duidelijk 
dat zij de winnaar van de school-
zwemwedstrijd waren. Van harte 
gefeliciteerd en als prijs mogen alle 
leerlingen van deze klas, natuurlijk 
samen met de juf, binnenkort komen 
vrijzwemmen!

Winnaars schoolzwemwedstrijd
Castricum - Na de zomervakantie is in zwembad De Witte Brug het 
schoolzwemmen weer begonnen. Een aantal groepen van drie verschil-
lende scholen komt het hele jaar zwemmen en heeft het eerste gedeelte 
van dit schooljaar afgesloten met de Castricumse kampioenschappen 
schoolzwemmen.

Op kaartjes aan het spelmateriaal stond te lezen dat groep 6 van de Juliana van 
Stolbergschool winnaar was geworden van de schoolzwemwedstrijd. 
Foto: aangeleverd

De 17-jarige Clara uit Brazilië is één 
van de buitenlandse studenten die 
begin januari naar Nederland komt. 
Clara is op zoek naar een gastgezin 
voor een schooljaar. Zij is een loyale, 
zelfstandige meid met een passie 
voor reizen. Zij spreekt drie talen, 
namelijk Portugees, Spaans en 
Engels, maar straks ook nog Neder-
lands! ,,Het is al heel lang mijn droom 
om op uitwisseling te gaan. Naast de 
Nederlandse taal wil ik vooral ook 

jullie cultuur ontdekken.” Meer 
weetjes over Clara? Bekijk haar 
pro�el op de website van Travel 
Active.

Het nieuwe thuis
Gastgezinnen wonen verspreid door 
heel het land en bestaan uit verschil-
lende samenstellingen. Jong of wat 
ouder, alleenstaand of een gezin met 
kinderen? Iedereen kan gastgezin 
zijn! Het High School Holland-

programma van Travel Active biedt 
buitenlandse studenten de kans 
onderdeel uit te maken van de 
Nederlandse cultuur. Ze doen dat 
door de studenten een thuis aan te 
bieden bij een gastgezin in Neder-
land en de studenten hier ook naar 
een middelbare school te laten gaan. 
Travel Active en hun studenten 
blijven de maatregelen van het RIVM 
en de overheid naleven, zoals iedere 
Nederlander dat doet. Men krijgt niet 
alleen inzichten in een andere 
cultuur door een uitwisseling, maar 
ook nieuwe inzichten in onze eigen 
Nederlandse cultuur. Staat u open 
voor een andere cultuur met haar 
taal en tradities in huis?

Hoe werkt een uitwisseling?
Gedurende de uitwisseling worden 
het gastgezin en de student begeleid 
door één van de Local Coordinators. 
Er worden lokale tripjes georgani-
seerd door de Local Coordinator en 
Travel Active organiseert evene-
menten voor studenten en gastge-
zinnen (als de situatie rondom 
COVID-19 dit toelaat). Een buiten-
landse student in huis nemen, is op 
vrijwillige basis. Het gastgezin voor-
ziet in de kost en inwoning en de 
overige kosten zijn voor rekening van 
de student of Travel Active.

Informatie
Nieuwsgierig geworden naar de 
buitenlandse studenten en/of het 
High School Holland-programma? 
Neem contact op met het High 
School Holland team via highschool-
holland@travelactive.org, bel naar 
085 2224810 of bezoek
www.travelactive.nl/high-school-
holland voor meer informatie.

Castricum - Begin januari is het zo ver. Buitenlandse studenten van over 
de hele wereld zullen hun dromen waar gaan maken, namelijk voor een 
bepaalde periode ondergedompeld worden in de Nederlandse cultuur. 
Dit geldt ook voor de Braziliaanse Clara die op een middelbare school in 
Castricum gaat beginnen. Travel Active is om die reden voor haar op zoek 
naar een enthousiast gastgezin in deze regio. Het High School Holland-
programma van Travel Active is niet alleen een cultureel avontuur voor 
de student, maar ook voor het gastgezin!

Warm thuis gezocht voor Clara!

Bij wie mag de 17-jarige Clara uit Brazilië binnenkort komen logeren? 
Foto: aangeleverd
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Regio - Met ingang van zondag 3 
januari 2021 rijden de bussen van 
Connexxion in de regio Noord-
Holland-Noord volgens een 
nieuwe dienstregeling. De aanpas-
sing in de dienstregeling is nood-
zakelijk door een afname van het 
aantal reizigers vanwege het 
coronavirus.

Zodoende is Connexxion met de 
opdrachtgever (Provincie Noord-
Holland) in gesprek gegaan om een 
aangepaste dienstregeling te bieden 
in 2021. In deze nieuwe dienstrege-
ling gaat Connexxion in de regio 
Noord-Holland-Noord ongeveer 5% 

minder ritten rijden dan in de 
huidige situatie. Als het aantal reizi-
gers weer toeneemt, kan het aantal 
ritten weer worden uitgebreid.

De lijnen waarvan alleen de vertrek-
tijden zijn gewijzigd, staan niet 
vermeld in het overzicht. Het is 
daarom altijd raadzaam voorafgaand 
aan de reis de vertrektijden te raad-
plegen. Dat kan medio december via 
www.connexxion.nl of de 
Connexxion-app. 
Kijk voor een overzicht van alle wijzi-
gingen op www.connexxion.nl/2021 
en kies de regio 
Noord-Holland-Noord.

Nieuwe dienstregeling 
Connexxion regio NHN

Castricum - Op vrijdag 4 december 
vindt weer een inzameling plaats 
voor de Voedselbank. Van 10.00 tot 
12.00 uur wordt op het Kerkplein bij 
de Pancratiuskerk aan de Dorpsstraat 
115 ingezameld voor de feestmaand 
december. Gehoopt wordt dat het 
daardoor mogelijk zal zijn om ook de 
mensen die noodgedwongen 
gebruik maken van een voedsel-
pakket, een feeststemming te 
bezorgen.
Te veel individuele personen en 
gezinnen moeten momenteel 
gedwongen gebruik maken van de 
voedselpakketten. De bu�ervoorraad 
van houdbare voedingsmiddelen bij 
de Voedselbank staat daardoor 
continu onder druk. Daarom wordt 
een beroep gedaan op inwoners van 
Bakkum en Castricum om dringend 
te doneren voor de Voedselbank.

Met name rijst, pasta, soep of 
groente in blik, vlees- en viscon-
serven, roerbaksauzen, pastasauzen, 
pannenkoekenmix, spijsolie enzo-
voort zijn welkom. Ook tandpasta, 
tandenborstels, zeep, zeeppoeder en 
mondkapjes kunnen ingeleverd 
worden. Speciaal voor de december-
maand zijn ook feestelijke producten 
van harte welkom. Uiteraard is de 
uiterste houdbaarheidsdatum van de 
levensmiddelen van belang.
Bij het inleverpunt staat ook een 
donatiebox voor een �nanciële 
bijdrage. Hiervoor kunnen verse 
producten worden gekocht. De 
laatste keer werd € 586.60 gedo-
neerd en vulden de inwoners samen 
veertien kratten met voedingsmid-
delen. De Voedselbank dankt 
iedereen die hieraan heeft 
bijgedragen.

Voedselbank zamelt 
in voor de feestmaand

Steeds meer mensen zitten weer 
thuis. Mensen werken thuis, sporten 
thuis en hebben steeds minder 
sociaal contact. Juist nu is het heel 
belangrijk om op een gezonde, 
verantwoorde manier naar buiten te 
gaan en te blijven bewegen. Het 
Steunpunt Eenzaamheid heeft 
samen met de lokale Welzijnsorgani-
saties en het Jongerenwerk in 
oktober het project ‘Zwaaien voor 
een glimlach’ gelanceerd. 
Door middel van heel veel gekleurde 
zwaaihandjes in verschillende 
vormen door de BUCH-gemeentes 
heen, willen men de mensen stimu-

leren elkaar te groeten. Van een 
vrolijke groet wordt iedereen blij. Er 
bestaan al wandelroutes en daar 
komt nu dus een Zwaai�etsroute van 
ongeveer dertig kilometer door de 
gemeente Heiloo en Castricum bij.

Lokaal sportakkoord
De Zwaairoutes zijn mogelijk 
gemaakt door het Lokaal sportak-
koord. Dit is een samenwerking 
tussen verschillende sportaanbie-
ders, de gemeente, buurtsportcoa-
ches en andere betrokkenen op het 
gebied van sport en bewegen. Aan 
de buurtsportcoaches van Heiloo en 

Castricum de eer om de route als 
eersten te �etsen. Wie die route zelf 
wil �etsen, kan deze downloaden op 
https://jongerenwerkbuch.nl/zwaai-
stenen of kan ophalen bij het wijk-
centrum Trefpunt Heiloo en Welzijn 
Castricum. 
Achterop de routekaart staat een 
leuke puzzelopdracht, zo wordt de 
route nog leuker om te �etsen, óók 
met het hele gezin.

Ook een Zwaaisteen voor de deur?
Wie zelf nu vanuit huis werkt en 
graag een Zwaaisteen voor de deur 
wil hebben, kan deze via de webshop 
www.zwaaisteen.nl aanscha�en. Aan 
iemand een Zwaaisteen cadeau 
geven kan natuurlijk ook.

Castricum - Stap op je �ets om een rondje te maken door de mooie omge-
ving langs een aantal gezellige zwaaipunten in onze eigen regio.

‘Zwaaien voor een glimlach’

Links Nina Meijers van Welzijn Castricum. Daarnaast jongerenwerker Ester Schotten van Trefpunt Heiloo en de buurtsportcoaches 
Winnie Assendelft en Bart Ploege. Foto: aangeleverd

Tien jaar geleden vertrok een groep 
�etsers uit Limmen om drie maanden 
later aan te komen in het West-Afri-
kaanse land Burkina Faso. Met hun 
sponsortocht haalden ze ruim € 
150.000,- op voor beroepsonderwijs 
op onderwijscomplex Zoodo in 
Burkina Faso. In die tien jaar hebben 

honderden jongeren een vak geleerd 
waarmee ze een eigen inkomen 
hebben verworven.
Stichting WOL ondersteunt vanuit 
Limmen nog steeds het beroepson-
derwijs op Zoodo. Dit is kostbaar. 
Doordat veel activiteiten niet door 
kunnen gaan vanwege corona, mist 

de organisatie inkomsten. WOL was 
daarom heel blij met de statie-
geldactie bij Albert Heijn in Limmen 
en dankt de klanten hartelijk voor hun 
donaties. Dit leverde het prachtige 
bedrag van € 442,85 op. Hiermee kan 
men het beroepsonderwijs in Burkina 
Faso weer een beetje beter maken.
Zelf ook meehelpen om jongeren een 
vak te leren in Burkina Faso? Donaties 
zijn zeer welkom op NL18 RABO 0336 
4265 77. Meer informatie is op 
www.stichtingwol.com te vinden.

Limmen - Klanten van Albert Heijn hebben een bedrag van € 442,85 
gedoneerd aan Stichting WOL. Deze in Limmen gevestigde stichting 
ondersteunt een instelling voor beroepsonderwijs in het Afrikaanse 
Burkina Faso.

Klanten AH Limmen doneren
€ 442,85 aan Stichting WOL

De overhandiging van de cheque aan Stichting WOL. Foto: aangeleverd

Castricum - De werkgroep Oud-
Castricum heeft de �lm ‘Hoe het hier 
reilt en zeilt’ online gezet. Deze �lm 
toont beelden van Castricum in de 
jaren 60 van de vorige eeuw. In die 
tijd was het nog echt een dorp. In de 
�lm zijn onder meer schoolkinderen 
te zien, zowel in de klas als op het 
schoolplein. Ook komen diverse 

winkels in beeld, evenals de markt, 
het station en de veiling. Verder zijn 
er onder meer beelden van het 
verkeersexamen. Met name voor 
iedereen die de jaren 60 bewust 
heeft meegemaakt valt er veel te 
herkennen. De �lm is gedurende een 
maand op www.oud-castricum.nl te 
bekijken.

Hoe alles reilt en zeilt in Castricum

Castricum - In de eerste weken van 
november was zwembad De Witte 
Brug door de tweede gedeeltelijke 
lockdown gesloten, maar in de 
tweede helft van de maand mocht 
het bad weer open. Uiteindelijk zijn 
45 kandidaten alsnog in de gelegen-
heid geweest om hun zwemdiploma 
te behalen.

Na het behalen van het Zwem-ABC 
kun je jezelf nog verder bekwamen in 
de zwemkunst. Je hebt dan de moge-
lijkheid om zwemvaardigheidsdiplo-
ma’s of snorkeldiploma’s te behalen, 
elk op drie verschillende niveaus, die 
elkaar in moeilijkheid en afstand 
opvolgen. Op zaterdag 21 november 
hebben Quinten Huijnen, Bas Kort, 
Paan Naing en Lily Stek het eerste 
zwemvaardigheidsdiploma gehaald, 
terwijl Tatum Bijl en Mia Verbeek alle 
vaardigheden voor Zwemvaardigheid 
2 beheersten.
Op zaterdagmiddag 28 november 
werd door een groep van in totaal 

maar liefst 39 kandidaten, verdeeld 
over kleinere groepen, voor het 
A-diploma afgezwommen. Zij hebben 
de week daarvoor proefgezwommen 
om te ervaren hoe het is om in een 
‘groot’ bad te zwemmen, iets wat in de 
lessituatie niet gebeurt. Djay Achgar, 
Benjamin Beentjes, Luiza Bijman, 
Robert Brizuela, Duuc Bruggeling, 
Fenna van Dalen, Loet Diepeveen, 
Floris Duijn, Lotte Eeken, Chayro Engel, 
Disaya Fontijn, Rein van den Haak, 
Nora Heimens, Lois Hollander, Sabri 
Kasmi, Noud Klaver, Twan Kleverlaan, 
Mex Konijn, Emma Krom, Kate Krom, 
Ivy Kruse, Joep van Nooij, Benjamin 
Reijnders, Olivier Rogowski, Julia van 
Rossum, Valentina Rouweler, Aron 
Schrander, Tilda Smit, Semih Soysal, 
Rosa Tuithof, Artjom Victor, Lynn Waar-
denburg, Tygo Weel, Pim van Werk-
hoven, Brenn Winder, Claire Woesten-
burg, Jim Zoontjes, Joep Zoontjes en 
Pip Zwaan deden alle onderdelen 
goed en namen heel trots hun eerste 
échte zwemdiploma in ontvangst!

Afzwemmers november



Het Rijk, de planbureaus en De 
Nederlandse Bank roepen op door te 
gaan met publieke investeringen, om 
zo te voorkomen dat de lokale 
economie verder stagneert en 
verduurzaming wordt uitgesteld. 
Daar geeft het hoogheemraadschap 
gehoor aan door bijvoorbeeld de 
Verbetering Boezemkades een 
programma dat al tien jaar loopt, 
komend jaar te intensiveren. Budget 
dat voor 2023 was gepland wordt al 
komend jaar uitgegeven. Ook staat 
versnelde investering in de verduur-
zaming van het onderhoudsmaterieel 
op stapel. Zo wordt gekeken naar het 
gebruik van lichtere, elektrische 
machines waarbij uitstoot word 
beperkt, de stikstofdepositie vermin-
derd en biodiversiteit gestimuleerd. 
Het hoogheemraadschap zoekt hier-
voor samenwerking met lokale 
aanbieders. Grote werken als de reno-
vatie van de rioolwaterzuivering 
Beemster, de ontmanteling van de 
slibdroger in Beverwijk en onderhoud 
aan meerdere gemalen worden 
aangepakt volgens planning. 
Ook de bouw van het nieuwe gemaal 
Monnickendam wordt voortgezet.

Beperkte stijging belasting
De begroting is 2% hoger dan vorig 
jaar dus een beperkte stijging van de 
waterschapsbelasting voor 2021 bleek 
nodig. Die treft vooral de meerper-
soonshuishoudens met de duurdere 
woningen, evenals de sectie ‘onge-
bouwd’. Het bestuur stemde op 11 
november in met de begroting voor 
2021. Hoewel ook in het Noorderkwar-
tier veel inwoners en bedrijven te 
maken hebben met �nanciële 
gevolgen door de maatregelen 
rondom corona, heeft dat geen signi�-
cante invloed gehad op de belasting-
inkomsten van het hoogheemraad-
schap. Hoe zich dat komend jaar 
ontwikkelt, is onzeker. Daarom is afge-
sproken in de loop van komend jaar, 
afhankelijk van de dan geldende 
�nanciële verwachtingen in verband 
met corona, een tussentijdse aanpas-
sing van de begroting te kunnen 
overwegen.  

Invloed corona
De invloed van corona op de werk-
zaamheden is er zeker komend jaar en 
waarschijnlijk langer. Op de rioolwa-
terzuiveringsinstallaties (rwzi’s) wordt 

met extra bescherming gewerkt en 
dagelijks worden alle rwzi’s bemon-
sterd om de hoeveel virusdeeltjes in 
het rioolwater te meten: een bijdrage 
aan het coronadashboard. Contact 
met burgers en stakeholders verloopt 
vooral digitaal, participatie wordt 
innovatief ingevuld en de integrale 
afstemming met gemeenten en 
provincie vergt meer tijd. Dat alles kan 
komende tijd leiden tot vertraging 
voor grote projecten als ruimtelijke 
adaptatie en ook voor kleinere pro-
jecten als het asfalteren van een weg. 

Investeren in duurzaamheid
In het Klimaat- en Energieprogramma 
(KEP) van het hoogheemraadschap is 
het streven naar een CO2- en energie-
neutrale bedrijfsvoering in 2025 vast-
gelegd, en ook in 2021 wordt daarin 
geïnvesteerd. Op terreinen van vijf 
rwzi’s komen zonnepanelen om zelf 
de benodigde energie voor de zuive-
ring op te wekken. Het gaat dan om 
23.000 panelen; goed voor jaarlijks 
6.700 MWh, bovenop de 16.100 MWh 
zonne-energie die nu al zelf wordt 
geproduceerd. Op de waterzuive-
ringen wordt tegelijk gewerkt aan 
meer energie-e�ciëntie. Daartoe 
worden komend jaar de verouderde 
elektriciteitsinstallaties vervangen. 

Stimuleren biodiversiteit
Binnen het KEP past ook de planvor-
ming voor windmolens. Scheidend 
portefeuillehouder �nanciën Ruud 
Maarschall: ,,Ik ben er trots op dat we 
als grote maatschappelijke speler 
serieus inzetten op duurzaamheid. 
Niet alleen op het gebied van energie. 
Binnenkort wordt onze ambitieuze 
visie op biodiversiteit voorgelegd aan 
het algemeen bestuur. Nu al stimu-
leren we biodiversiteit met teelt- en 
spuitvrije zones, met vispassages en 
natuurvriendelijke oevers. Maar ook 
doordat we onze dijken inrichten als 
groene corridors.’’ Zo koppelt het 
hoogheemraadschap het stimuleren 
van biodiversiteit aan alle kerntaken. 
,,Met al onze assets, of het nou gaat 
om dijken of gemalen, rwzi’s of stede-
lijk water, willen we bijdragen aan een 
toekomstbestendige inrichting van 
het Noorderkwartier.’’ De volledige 
begroting is via www.hhnk.nl/begro-
ting beschikbaar.

Regio - Sinds maart dit jaar is de manier van werken ook bij Hoogheem-
raadschap Hollands Noorderkwartier �ink veranderd. Vanwege corona 
werkt zeker de helft van de ambtenaren vanuit huis, en voor de andere 
helft hebben veiligheidsmaatregelen grote impact op hun manier van 
werken. Het werk buiten gaat wel zoveel mogelijk door. Zo kan het hoog-
heemraadschap zich houden aan de meerjarenplanning en lopen belang-
rijke werken voor de kerntaken - veilig, schoon en voldoende water - 
geen vertraging op. Het bestuur stemde unaniem in met de begroting 
voor 2021.

Bestuur hoogheemraadschap
stemt in met begroting 2021

De rioolwaterzuivering in Beemster wordt gerenoveerd in 2021. Foto: HHNK

Regio - De eerste aanzet voor de 
inrichting van de kamers van het 
hospice In Egmond aan Zee was de 
levering van een complete keuken 
voor de centrale familiekamer en de 
pantry’s voor elke gastenkamer. Deze 
week droeg Jan Klaver, directeur 
Particulieren en Private Banking bij 
Rabobank Alkmaar e.o., de bijdrage 
voor de inrichting van de kamers 
symbolisch over aan Jessica Zwart, 
initiatiefneemster en bestuurslid van 
Hospice Egmond. Het overige meubi-
lair wordt op dit moment op maat 
gemaakt, het behangen van de 
kamers gaat volgende week 
beginnen. Een opgetogen Jessica 
Zwart bedankte de Rabobank uit de 
grond van haar hart. Uiteraard geen 
overdrachtsfeestje, wel een foto.

Rabobank schenkt 30.000 euro aan 
inrichting kamers Hospice Egmond

Jan Klaver, directeur Particuleren en Private Banking bij Rabobank Alkmaar e.o. met 
bestuurslid Jessica Zwart van Hospice Egmond. Foto: Paul B. Bakker

LEZERSPOST

Bij deze wil ik reageren op het bericht betre�ende lediging grijze kliko 
van 25 november jl. Bij de gemeente heb ik een extra groenbak en extra 
PMD-bak gevraagd, omdat ik zie dat ik meer afval van dien aard heb dan 
ik in eerste instantie dacht. Als antwoord heb ik gekregen dat dit niet 
mogelijk is, misschien in het voorjaar. Op mijn vraag wat ik moet doen als 
mijn genoemde bakken vol zijn, vertelt de medewerker van de gemeente 
Castricum dat ik het dan maar in de grijze (restafval)bak moet gooien. Nu 
lees ik dat hier per 2021 kosten aan verbonden zijn. Ook het scheiden van 
afval is met het antwoord van de gemeente teniet gedaan. Het lijkt nu 
meer op zakken vullen.

M. Goosens, Akersloot

Even een bedankje naar de gemeente voor de snelle afhandeling. Soms 
maken we ons wel eens druk over de gemeentelijke afhandeling van 
bepaalde zaken, maar nu was het waarschijnlijk de afdeling plantsoen-
dienst die wel heel snel actie ondernam. Ik had het Fixi-formulier nog niet 
verstuurd over een mogelijke opknapbeurt van de jeu de boules-baan in 
het park de Enterij of drie dagen later was deze geheel opgeknapt. We 
hebben er dankbaar gebruikt van gemaakt op deze mooie woensdagoch-
tend en zullen dit voorlopig blijven doen als het weer dit toelaat. Een 
pluim naar de gemeente!

Aad Koot en Arie van Westerop

Grijze klikoGrijze kliko

Pluim voor de gemeente

De jeu de boules-baan
vóór de opknapbeurt.

Dezelfde baan, nadat 
onderhoud was gepleegd.

Akersloot/Alkmaar - Vanaf 2 januari 
zijn er weer schaatslessen voor de 
kinderen uit Akersloot op De Meent. 
Basisschoolkinderen van 6 tot en met 
12 jaar leren dan in gevarieerde 
lessen de �jne kneepjes van het 
schaatsen.
Hoe blijf je recht op je schaatsen 
staan? Hoe ga je pootje over in de 
bochten? Hoe kun je lekker lang 
glijden op één been? Deze en meer 
vragen worden tijdens de lessen 
beantwoord. Elke zaterdag van 10.00 
tot 11.00 uur staan vijf trainers klaar 
om de kinderen les te geven. 

Gedurende de lessen leren ze ook de 
vaardigheden om een mooi diploma 
te halen. Aan het eind van het 
seizoen is er voor iedereen een heuse 
11-stedentocht. Dan mogen de 
kinderen klunen, bukken onder een 
brug door en als ze alle stempels 
hebben, behalen ze een echt 
11-stedenkruisje! IJsclub Akersloot 
organiseert daarna altijd een feestje 
om het seizoen af te sluiten en om de 
diploma’s en kruisjes uit te delen. Via 
www.ijsclubakersloot.nl/jeugd-
schaatsen kunnen de kinderen zich 
aanmelden voor deelname.

IJsclub Akersloot 
leert de jeugd schaatsen

Oefening baart kunst op de Alkmaarse ijsbaan De Meent. Foto: aangeleverd
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Door Henk de Reus

Hobby’s
Sinterklaas zit erbij als een echte dj. 
In plaats van een mijter draagt hij 
een rode werkpet, anders kan de 
koptelefoon niet op. Alleen de witte 
baard verraadt dat het Sinterklaas is 
die achter de microfoon zit. Hij is er 
helemaal klaar voor als de eerste 
beller zich meldt. Olivia mag het spits 
afbijten en vraagt wat de Sint in zijn 

vrije tijd doet. Als er geen schoenen 
gevuld hoeven te worden blijkt 
Sinterklaas graag te wandelen, te 
lezen of te puzzelen. ,,Vooral legpuz-
zels vind ik verslavend”, zegt Sint. 
,,Piet moet mij vaak, ver na bedtijd, 
achter de legpuzzel vandaan 
trekken”, bekent hij.

Onderbroek
Lauren (5) vraagt of Sinterklaas hart-
jesonderbroeken draagt. Dit blijkt 

inderdaad zo te zijn, zij het wel dat 
het om de lange variant gaat. Sint: ,,Ik 
draag ze omdat ik van alle mensen 
houd. Vorig jaar vierde ik m’n 
verjaardag op pakjesboot nummer 
12 en kreeg ik de hartjesonderbroek 
van m’n Pieten cadeau.” Lauren zingt 
op verzoek van de Goedheiligman 
vervolgens uit volle borst ‘Sinterklaas 
kapoentje’.
Sint blijkt zijn baard regelmatig te 
laten bijknippen door de kapper. In 

het Grote Pietenhuis in Soestdijk is 
zelfs een speciale kapsalon ingericht. 
Na het bijpunten brengt Knippiet 
met de krultang weer mooie slagen 
in de baard aan en zorgt de föhn 
voor de �nishing touch.

Speciale sleutel
Sara Lute (10) blijkt over wiskundige 
talenten te beschikken. Zij vraagt 
zich af hoeveel pakjes Sint 
meeneemt als hij naar Nederland 
komt. De pakjesboot is immers veel 
te klein om voor alle kinderen in 
Nederland een cadeautje mee te 
nemen. Oeps, voor deze vraag moet 
Sint zich even achter de baard 
krabben. Dan haalt hij een grote 
sleutel uit zijn sierradendoos te voor-
schijn en toont deze voor de camera. 
,,Met deze speciale sleutel kan ik alle 
winkels in Nederland in, zodat ik de 
voorraad kan aanvullen als ik te kort 
cadeautjes heb meegenomen. Ik doe 
dit altijd ’s avonds omdat het dan 
lekker rustig is.” Sint blijkt niet voor 
één gat te vangen.

,,Maar hoe weet u nu welk cadeautje 
in welke schoen hoort?”, vraagt Sara 
vervolgens. Dan pakt Sint het grote 
rode boek en zegt dat hierin precies 
staat welk pakje voor wie bestemd is.

Messi
Sem en Mees hebben er zojuist een 
partijtje voetbal opzitten en vragen 
of Sinterklaas ook van voetbal houdt. 
Een schot in de roos, want hij blijkt 
hier gek op te zijn. ,,Voetbalt u zelf 
ook?” vraagt Sem. ,,Nu niet meer”, is 
het antwoord. ,,Maar als kind heb ik 
veel gevoetbald. Alleen was ik vaak 
grassprietjes aan het tellen want ik 
làg meer op het gras dan dat ik er op 

liep.” Waarschijnlijk is dit de reden 
geweest dat Sint destijds voor een 
carrière als bisschop in plaats van 
profvoetballer heeft gekozen. Hij 
heeft Lionel Messi wel eens 
gesproken, want hij komt regelmatig 
in het stadion van FC Barcelona. Zelf 
houdt hij het tegenwoordig bij tafel-
voetbal. Hij speelt dit regelmatig met 
de Pieten in het Grote Pietenhuis. 
Dan breekt Piet even in. ,,Ja, maar u 
kunt niet tegen uw verlies want als u 
met 3-0 achterstaat loopt u altijd 
weg.” Oeps, puntje om nog aan te 
werken. Die opmerking kan Piet na 
het interview wel eens een standje 
opleveren, want je moet de Sint 
natuurlijk niet openlijk te kijk zetten.

Speculaas
Mees vraagt tenslotte of Sinterklaas 
van speculaas houdt. Weer een 
voltre�er. Sint vindt speculaas heer-
lijk en legt uit hoe hij dit nuttigt. ,,Ik 
eet het bij de ko�e. Ik doop het 
hierin zodat het lekker zacht wordt. 
Daarna haal ik het eruit en eet ik het 
op.” Klinkt wat onsmakelijk, maar 
waarschijnlijk doet hij dit om het 
inmiddels wat broze gebit te sparen. 
Maar het verhaal is nog niet af. ,,Als 
er een stukje afvalt vis ik dit er met 
mijn lepeltje weer uit.” Jakkes, dit 
beeld wil je van iemand van zijn 
statuur als kijker toch niet hebben?

Aan het eind van het interview laat 
Sint zich ontvallen dat hij straks nog 
even bij zijn huiskamer aan de Dorps-
straat langs gaat. Dit was niet aan 
dovemans oren gericht, want later in 
de middag verdringen vele kinderen 
met hun ouders zich voor het raam 
om nog even een live glimp van de 
Goedheiligman op te vangen.

Castricum - Afgelopen zaterdag was Sinterklaas op bezoek in de studie van CTV. Tijdens de uitzending konden 
kinderen uit Castricum, Akersloot en Limmen inbellen en vragen stellen aan de Goedheiligman. Tijdens het 
vragenuurtje krijgt de kijker een inkijkje in zijn privéleven. Zo weten we nu dat Sint vroeger heeft gevoetbald 
en dat hij lange hartjesonderbroeken draagt

Vragenuurtje Sinterklaas brengt veel aan het licht
Aan het eind van de middag verdringen vele kinderen en ouders zich voor het raam van de Sintkamer om een live glimp van Sinterklaas op te vangen. Foto’s: Henk de Reus

Als een echte DJ geeft Sinterklaas in een live-uitzending van CTV antwoord op vragen van kinderen. 
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